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DECIZIE 10/01

18 decembrie 2019 s. Mereni

"cu privire la aprobarea Regalamentului privind constituirea gi
funclionsreo consiliului local Mereni - ligislaturu 2019-2023',

in baza Legii nr.436-xYl din 28.12.2006 privind administralia publicd locald, art.14 alin.2
lit.(m), art.72 alin.(3) din Constitulia Republicii Moldova, Legea 457 din 14.11.2003 pentru
aproborea Regulamentului-cadru privind constituirea Si funclionoreo consiliilor locale Sirationale, Consiliul local Mereni,

DECIDE:

1. Se aprobd Regulamentul privind constituirea qi functionarea consiliului local

Mereni - legislatur a 20 19 -2023, confonm anexei ;

2. Responsabil primar de Mereni.

Oleg BACIIJ

Ina JALBA

M
tl,^l



prin decizia consiliutui,r""fiilI'"lll
nr.t0/01 din 18.12.2019

REGULAMENTUL
PRTVIND CONSTITUIRBA $I FUNCTIONAREA

CONSILIULU LOCAL MERiNI
LEGISLATURA 2019-2023Titlul I

DISPOZITII GENERALE

1' consiliul local Mereni este o autoritate reprezentativd gi deliberativi a populatiei satului Mereni,aleasr in vederea soru{ionrrii problemelor de interes rocar]2' Administrafia publicS localS a satului Mereni ," ,"uiu*ti de citre consiliul sdtesc Mereni (in
#i:i#; - consiliu) ca autoritote deliberotivd $i ;;;t* primarur saturui Mereni ca autorlatu

3' organizarea qi funcfionarea.autoritrfil:. u{T11i:tt!iei publice ale satului Mereni se reglemen teazd in
i::#1 

corespunzrtor de dispoziliile Legii 436-xVr Zii zt.tz.z006 priri;J-ud*irir,rulia publicr

4' consiliul sdtesc Mereni este constituit din l5 consilieri.
consiliul are drept de inifiativr gi decide, i, 

"onoiJiil" 
legii, asupra tuturor problemelor de intereslocal' cu excepfia celor care fin de competen{a altor autoritlti pubrice.

Tittut 2
CONSTITUIREA C ONSILIULUI

Capitolul I
MODUL DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI5' Prima gedin{a (de constituire) a consiliului se convoaca, in condifiile Legii privind adminisha{iapublic[ locali, in termen de 20 de zile de la datavalidIrii mandatelor de consilier.consiliul este legal constituit daci sunt validate mandatele a cel pufin doud treimi din numrrul totalde consilieri.

convocarea consilierilor consiliului local in prima qedinfi (de constituire) a consiliului se face prinhotlrdrea Comisiei Electorale Centrale.
6' Prima gedinfa a consiliului este deliberativr dacr la ea particip[ cel pufin dou[ treimi din numlrulconsilierilor aleqi' in cazul cdnd aceasti majoritate ,u poutl fi asigurati, gedinla se {ine peste 3 zile,respectdndu-se aceleaqi condilii. Dac[ nici la a doua convocare gedinfa nu este deliberativ6, seprocedeaz[ la o noui convocare, peste 3 zile. La a treia convocare, gedinfa este deliberativi dac6 seasigurd prezenfa majoritelii consilierilor aleqi. in situa]ia in care, din cauza absenfei nemotivate aconsilierilor, consiliul nu poate fi convocat qi de aceast['datd, else considerI dizolvatde drept.
7 ' Lucrlrile primei gedin{e (de constituire) sunt conduse de cel mai in v6rst[ consilier, asistat de cel mai

_tdn[r.consilier, prezenfi ra gedin{r, precum gi de secretarul consiliului.
La prima qedinfa (de constituire) a consiliului participi gi reprezentantul consiliului electoral decircumscripfie sau, respectiv, ar comisiei Ereciorare'c.nt ur .8' P"lttu prima gedinfa.(de 

.constituire), secretarul consiliului perfecteazi dosarele personale, care sesuplimenteazi cu declarafiile in scris ale consilierilor aleji confirmand faptul ci nu defin, conformlegii, o altil funcfie incompatibili cu. executarea imputernicirilor a. .orritio La prima gedinfasecretarul consiliului informeazd consilierii despre incompabilitetile determi;;.9' Preqedintele consiliului electoral de circumscripfie sau reprezentantul comisiei Electorale centraleaduce la cunoqtinfa consilierilor hotrrdr-ea instanfei luoecatoreqti privind legalitatea alegerilor dincircumscrip{ia respectivr qi rezultatele validrrii mandaltelor consiiierilor gi re in"-an"azi legitimafiile.10' Dupn constituirea legald a consiliului, consilierii pot forma fracfiuni, alian{e, blocuri.1l' Secretarul consiliului este^funcfionar public gi cade sub incidenp prevederilor Legii nr. l5g-XVI din04'07'2008 cu privire la funcfia publicd gi.siatutul funclionarului public. persoan'a numit6 in funcfiade secretar trebuie sr fie licenliat al unei facultifi (seclii) de diept sau de ua.inirt ulie public6.



Desemnarea invingrtorului concursului pentru ocuparea func(iei de secretar se face la prima gedint[ aConsiliului de dup6 anunfarea rezultatelor concursului.
Prevederile date se aplic[ numai in cazul in care funcfia de secretar este vacant6.
vacanfa intervine in cazul eliber6rii, in conformitate cu legislatia muncii gi legea serviciului public,persoanei care o define.

Capitolul II
coNsTrTUrREA $r FIINCTIONAREA COMTSTILOR

CONSULTATIVE DE SPECIALTTATT ALE CONSILIULUI

" ?"'ffiiil'tuire, 
consiliul formeazi comisii consultative de specialitate pentru principalele domenii

Domeniile de activitate pentru care se formeazi comisii de specialitate, denumirea acestora ginumirul de membri, cate, de regulr, trebuie sI fie impar, se stabilesc de c6tre consiliu, in func{ie despecificul qi necesit5lile satului. conform deciziei consiliului, comisia poate fi formati pentru maimulte domenii de activitate. in temeiul Deciziei nr. ----- din ---- cu privire la aprobarea componen{einominale a comisiilor consiliului, in conformitate cu prevederile art. 14. alin. (2) lit.w) al Legii nr.436-xu din 28'12'2006 privind administratia pubtica localr, consiliul sriesc Mereni aprobi
componenfa nominari a comisiilor consurtative are consiliului:
Num[ru] locurilor care revin fiecirui grup de consilieri in fiecare comisie de specialitate se stabilegte
de citre consiliu, in funcfie de ponderea acestora in cadrul consiliului.

13' Comisiile de spec.ialitate.se formeazd,pe intreaga duratE de activitate a consiliului. Membri ai acestorapot fi numai consilierii. Activitatea in cadrul cJmisiilor nu este remunerati.
14' comisiile de specialitate sunt structuri de lucru consultative ale consiliului qi au menirea sr asigureeficienfa activitrtii acestuia. comisiile de specialitate poarta r[spundere in fafa consiliului qi suntsubordonate acestuia.
15' Pregedintele comisiei de specialitate se numeqte de consiliu, la propunerea fracfiunilor.
- - Vicepregedintele gi secretarul comisiei sunt aleqi prinvot deschis de crtre membrii comisiei.16' $edin{a comisiei de specialitate se convoaci de pregedintele acesteia, iar in absen(a lui devicepreqedintele comisiei.

$edin{a comisiei este deliberativi dac6 la ea sunt prezen{i maj oritatea membr:ilor comisiei.
$edinfele sunt, de regul[, publice.
La gedin{a comisiei pot fi prezenfi, ftrI drept
comisii.

de vot, consilierii care nu sunt membri ai acestei

comisia poate invita sr participe la gedinfele sale specialigti din cadrul primrriei sau din afara
acesteia' Comisia poate decide ca la unele dezbateri si fie prezentegi alte persoale interesate.
Membrii comisiei de specialitate sunt inqtiinfali despre qedin{a acesteia de crtre secretarul comisiei,
cu asistenfa secretariatului consiliului.

17' in exercitarea atribufiilor, comisia de- specialitate adoptd decizii cu votul deschis al majoritiliimembrilor sdi. in cazul paritdlii voturilor, decizia nu ,. adoptd, dezbaterile fiind reluate in gedinfaurmltoare.
18' Deciziile comisiei au un caracter de recomandare pentru consiliu qi confinutul acestora poate aveaurmltoarele variante:

a) se aprobr avizul pozitiv la proiectul de decizie examinat gi se propune consiliului s6 adopte
decizia respectivl;

b) se aprobr avizul pozitiv la proiectul de decizie examinat gi se propune consiliului sd adopte
decizia respectivi {inindu-se cont de amendamentele anexate;c) se aprobr avizul negativ la proiectul de decizie examinat qi se propune consiliului s6 respinglproiectul inaintat. In acest caz, comisia va enumera consecinfele nefavorabile ce pot urma dupd
aprobarea deciziei respective ;

d) se propune Consiliului un nou proiect de decizie.



Comisiile pot am6na
termen argumentat.

adoptarea unor proiecte de decizii din lista ceror enumerate mai sus, pe un

19.

domeniul ei ?ilactivitate care necesiti solu{ionare de

3 ffi:ffffi'#::*::*xT:-':::::1}\'j-1ro*1o,^ruzi consecin retereatizdrii acestora;c)ffi:H:tffi 
;,lJX11H1=,::i::di*;:,;f ;ffi ;;1T[iti:i';?1'.ffi ,'[T;',,problemele examinate, pe- care le prezin[,"rJiliri,

:] ::I::1,:T^1,jli? Il{:r::tiuni,"*i,e spre avizare de cdtre consliu;
R :::::,,:Tf* l lp*,"Jii are ee-nror,,"bd,,;#il"Jllffiili,
I _ I:ol* dimiterea eer,o, o! .uuoi;;;t#il", jffi ,]comisia de specialitate indeplinegte qi alte atribufii ;ili-"iri date prin decizie a cons,iului.20. Presedintele cnrnisiai do o^^^i^ri+^r^ ^----, .,-

a
a) identificd qi "*urin@6Tlfficltre consiliu;

e) organizeazdvotarea gi anunfi rezurtatur acesteia in cadrur comisiei;f).. susfine in gedin{ere consiliuiui avizereformulate aL.".Jri".
Preqedintele comisiei exerciti qi alte atribufii referitoare iu- u.igurur" a organizatoricd a activitefiicomisiei, stabilite de consiliu.

rcprezinticomisiai@ i cu celelalte comisii;b] convoaci gi conduce g"dir1.l. u";;i;;
:l :1r:::."U:^,, :11 l="T: 

o urlt 1 c.are urme, aza a fi i nv itate in qe d in@;d) 
i:fl";t j1. ll.#:1"""": 1"11113" -1;; 

r;; ;;ffi ;#l$i.m e c e prezinta i mp ortanrapentru comisia pe care o conduce;

asisti preqedintele tu
faceapelul nominal qi flne evidenia p..r.nt"llu-il;F a membrilor comisiei

u

rsleu
l necesar pentru adoptarea fiec[reidecizii gi asupra rezultatelor voterii;

2t.
a)
b)
c)

d) asigur[ redactarea avizelor, proceselor-verbale gi altor documente emise de comisiarespectivl.

f$Jff:'comisiei 
indeplinegte, de asemenea, gi alte insdrcin[ri ale comisiei sau ale pregedintelui

22'Proiectul ordinii de zi a gedin{ei comisiei de specialitate (alc[tuit de citre secretarul consiliului decomun acord cu preqedintele comisiei) .t uptota de memtrii comisiei, la propunerea preqedinteluiacesteia' oricare dintre membrii comisiei poate cer" in.rua"r"u (rur, d;;i;; excluderea de) peordinea de zi a unor chestiuni suplimentare numai pdn6 la inceperea gedinfei comisiei.23'Prezen[a membrilor comisiei de specialitate la qedinfele acesteia este obligatorie. in cazdeabsenfaconsilierului fari motive intemeiate de la 3 q.din1" .onr..utir. ut" .o,o-i-r-i.i, iieqeointele comisieipoate propune consiliului de a aplica acestuia sancfiuni conform irgii "i'r.rrsiv 
excludereaconsilierului din componenfa comisiei. Absenla consilieruiui de la gedin{ele comisiei se consemneaziin procesul-verbal al gedinfelor respective ale comisiei ;i;; ;o*rnici secretarului consiliului, care vainforma consiliul in cadrul pedinlef urm[toare.

24'Luctdrile gedinfelor comisiei se consemneazd decitre secretarur comisiei in procese-verbale. Duplincheierea qedinfei, procesul-verbal este semnat de citre pregedintele gi ,"...i*'ui comisiei.Preqedintele comisiei poate permite ca procesele-verbale'ale gedin{elor s[ fie consultate de altepersoane interesate, care nu au participat la gedinfi, cu exceptia proceselor-verbale intocmite in cadrulqedinfelor inchise.

25' incadrul consiliului Local Mere ni activeazd"urm6toarele comisii consultative de specialitate:1) Comisia pentru Economie, Buget Ei Finan(e;2) comisia pentru Mediu, (Irbanism'qi rerayii iunciare;3) Comisia furidicd;



Tiltul3
$EDINTELE CONSILIULUI

Capitolul III
cotwocAREA $EDTNTELOR CONSTLTULUI

26' consiliul se intruneqte in qedinf[ ordinarr, de reguli, o dat6 la 3 luni, la convocarea primarului, cuexcepfia primei qedinte.
consiliul se poate intruni, in conformitate cu ordinea de zi, tn qedinld extraordinard ori de cdte ori
este necesar, la cererea primarului sau a cel pulin unei treimi din numdrul consilierilor aleqi.
ingtiinfarea despre convocarea consiliului se face cu cel pufin 5 zile inainte de gedinfele ordinare gi cucel putin 3 zile inainte de cele extraordinare.
in caz de maximi urgenfi pentru rezolvarea intereselor locuitorilor safului, convocarea consiliului sepoate face indatl.

27 ' convocarea consiliului se face prin dispozilia primarului sau de un grup de cel pufin o treime dinconsilieri alegi, cu propunerea ordinii oe zi, inaicandu-se data qi timpuigedinlei.

Capitolul IV
ATRIBUTIILE PRD$EDINTELUI DE $EDINTA

$I ALE SECRETARULUI CONSILIULUI
28' consiliul alege, la propunerea primarului, cu votul majorit[1ii consilierilor prezen(i, pentru durataunei qedinfe, un preEedinte care o prezideazii, asistat d"e secretarul consiliului. votarea referitor laalegerea pre gedintelui este organi zati de secretarul cons iliului.

Rezultatul alegerii pregedintelui gedinfei se consemne azdinprocesul-verbal al gedinfei.
in cadrul fiec[rei gedinfe, consiliul desemneaz[ un consilier din cei prezen]i, care va semna deciziile
consiliului in cazul in care preqedintele gedinfei se aflr in imposibilitate de a le semna.

29. Preqedintele qedin{ei exerciti urmrtoarele atribu(ii principale:
a) conduce qedinfele consiliului;
b) supune votului.consilierilor proiectele de decizii, asiguri numrrarea voturilor qi anunfa rezultatulvotlrii, cu precizarea voturilor,,pfo,,, ,,contra,, qi a abfinerilor;c) semneazi deciziile adoptate de consiliu, chiar daci a votat impotriva adoptarii acestor4 precum giprocesul-verbal al gedinfei;
d) asigurd menfinerea ordinii in cadrul qedinfelor gi respectarea regulamentului de desfbgurare aqedinfelor aprobat de consiliu;
e) supune votului consilierilor in qedinfi orice problemi care tine de competenta consiliului;0 aplici, dupd caz, sancfiuni in limita competenlei sale sau propune consiliului aplicarea unor

asemenea sanc{iuni.
30' Preqedintele gedinlei indeplinegte, de asemenea, gi insircinirile consiliului, care pot surveni in situaliineprevlzute de prezentul regulament.
31' In cazul in ca-re' pe_parcursul gedinfei.consiliului, pregedintele ales pentru gedin{a respectivd,

inclusiv prima gedinlE (de constituire), nu iqi 
-poate 

exercita atribuliile sale, consiliul
procedeazl la alegerea unui alt pregedinte al gedinlei, fapt care se consemneazdinprocesul-
verbal al acesteia. In acest ctv, procesul-verbal gi deciziiie adoptate in caArut intregii qedinJe
sint semnate de pregedintele nou-ales.

32' Secretarul consiliului participI, in mod obligatoriu, la gedinfele consiliului ftri drept de vot. pe l6ngnatribufiile prevlzute de Legea privind admlnistralia publici local6, secretarului consiliului ii revin
urmltoarele atribufii principale vizdnd organizarea gi dlsflgurarea qedin(elor consiliului:a) asigur[, prin intermediul aparatului de lucru suLordonat, initiinlarea consilierilor despre

convocarea consiliului, iar la cererea primarului sau a cel pufin o treime din numehl
consilierilor aleqi, organizeazd' indeplinirea qi altor acfiuni ,"..sar" inqtiinflrii consilierilor gi
convocdrii consiliului;

b) asigurd efectuarea lucririlor de secretariat aferente gedinfei consiliului;c) face apelul nominal qi fine evidenfa participirii la gedinle a consilierilor;d) numrr[ voturile qi consemne azd, rezultatul votirii, pe care il prezinta pregedintelui gedinfei, cu
excepfia cazurilor cind consiliul formeazi o comisie ad-hoc pentru num6rarea voturilor in
anumite chestiuni de pe ordinea de zi supuse votrrii in consiliu.



e) informeazi, in caz de necesitate,. preqedintele gedinfei, despre numrrul de voturi necesarpentru adoptarea unei sau artei deciiii a consiliului;f) asigurr intocmirea procesului-verbal al gedinfei, pr".r- qi a dosarelor in care se pdstreazimaterialele privind fiecare chestiune de pe oroirru de zi a qedin{ei, legarea numerotareapaginilor, semnarea gi gtampilarea acestor4g) urm[reqte caladezbatereaanumitelor probleme gi la adoptarea deciziilor asupra lor, si nuparticipe consilierii prezenti la gedinfa cirora le este limitat or.piui de vot, informeazdpreqedintele despre asemenea situafii gi r.c. cunoscute consilierilor consecinlele prev6zute delege in astfel de cazuri;
h) contrasemneazd, in condiliile legii, deciziile consiliului, cu excepfia deciziei de numire infuncf ie a secretarului consiliului;
i) acordi consilierilor sprijin la redactarea proiectelor de decizii sau la definitivarea celordiscutate qi aprobate de consiliu;
Secretarul indeplineqte qi alte atribufii stabilite de consiliu, precum qi inslrcinirile consiliuluiprivind buna organizare qi desfrqurare a qedinfelor consiliurui.

Capitolul V

PREGATIREA $I DESFA$URAREA $EDINTELOR

33' Pregdtirea qedinfelor consiliului este efectuatd de citre secretarul consiliului, prin intermediul
- aparatului gi serviciilor Primlriei, precum gi a subdiviziunilor subordonate consiliului.
34' Iniliatorii examinrrii chestiunii in cadrul qedintelor consiliului prezinta proiectele de decizii qi noteleinso{itoare respective secretarului consiliutui, ?ntocme.qte proiectul ordinii de zi a gedinfei gi ilprezintd' spre coordonare Primarului. in proiectul ordinii de zi se includ chestiunile insofite deproiectele de decizii avizate de citre comiiia de specialitate pentru domenii de activitate gi de c6trecompartimentul de resort din cadrul consiliului.

Consilierul are dreptul de a insista pentru a se introduce in proiectul ordinii de zi chestiunile cu aviz
negativ din partea comisiilor de specialitate, al serviciilor qi subdiviziunilor consiliului local.

35' Materialele pentru qedinfa Consiliului sunt prezentate secretarului consiliului nu mai tarziu dec6t cu30 de zile inainte de gedinfa Consiliului. Acistea trebuie sr includi: proiectul de decizie (nu mai multde 6 pagini de text dactilografiat cu 1,5 intervale), o noti informativi cu calculele gi argumentirile
necesare' Totodat[, la proiect trebuie si fie anexate documentele la care se face referiie la proiect sau

- in not6, lista persoanelor invitate la gedinfa Consiliului.
36' Proiectul ordinii de zi a qedintei consiliului cuprinde numirul curent al chesiunii propuse consiliului

lPre.examinare, denumirea chestiunii qi numele raportorului (coraportorului). 
I

Ingtiinfarea despre convocarea gedinfei Consiliului, ,*" 
"oniin" 

iata, ora, locul qedinlei, ordinea de
zi, precum 9i proiectele de decizie cu materialele aferente se remit consilierilor in corespundere cu
specificul gedin(ei: in caz de convocare ordinarr a gedintei, cu cel pufin 5 zile inainte, in cazul unei
qedinfe extraordinare - cu cel pufin 3 zile inainte 9i, respectiv , in cazde convocare a unei gedin{e de
indati - remiterea materialelor are loc imediat.
Informa{ia despre data qedinfei consiliului gi proiectul ordinii de zi inaintate de gedinfa se aduce la
cunogtin{a locuitorilor prin intermediul mijloacelor de informare.

3?' 
9:l-:ll::ii sunt obligafi s[ participe la lucrErile consiliului gi sn-gi inregistreze prezen[a.la secretarul
consltlulut.
Consilierul care nu poate lua parte la qedinf[ este obligat s[ comunice din timp secretarului consiliului
despre absenfa sa qi motivele absenfei. Secretarul este obligat s6 aduci la cunogtin(a consilierilor
prezenfi in gedin{i informafia privind absenfa consilierului respectiv.
Persoanele invitate gi cele prezente la gedinta consiliului, reprezentanfii mijl<lacelor de informare sunt
datori s[ pistreze liniqtea qi ordinea, sr nu intervind in buna desftgurare a lucrrrilor gedin{ei, in caz
contrar ei pot fi elimina{i din sala de qedinfe.
Lista invitalilor la gedinta Consiliului se intocmegte de cltre secretarul Consiliului in conformitate cu
proiectul ordinii de zi.



consilierii au dreptul s[ invite la qedin{a consiliului consultanfi, specialiqti qi alte persoane, pentru
discufii asupra proiectelor de decizii.

38' $edinfa consiliului (cu excepJia gedinJei.de constituire) este deschisl de primar. in cazul convociriiconsiliului de cltre o treime din consiiierii locali gi at ausenlei primarului, secretarul consiliului esteobligat si deschidd gedinfa' $edinfa se consideri deliberativi d'aci la ea asisti cel pufin g consilieridin num[ru] consilierilor aleqi, fapt despre care secretarul consiliului informeaza consilierii.39' La deschiderea fiecdrei gedinte a consiliului se onoreaz[ Drapelul de Stat al Republicii Moldova.*' 
iltil:laprobarea 

ordinii de zi, consilierii pot face diferite cereri, declara{ii, pot adresa intrebrri gi

4l' Proiectul ordinii de zi.este propus spre aprobare consiliului la inceputul qedinfei. Modificarea ordiniide zi se permite numai la inceputul giair1"i, 
", 

uotuirnuio.i a6i .o*ili".1o. pi"r"rti.42' Regulamentul de lucru al qedinlei consiliului (timpul rJzen,atpentru rapoft, coraport, ludri de cuv6ntin cadrul dezbaterilor, intreruperi in lucru etc.) se aprobi de cdtre consiliu.a. Timpul rezervatpentru raport _ 5 minute;
b. Timpul rezentatpentru coraport _ 3 minute;c' Timpul tezewat pentru lu[ri de cuvdnt in cadrul dezbaterilor - 3 minute;d' Timpul rezewat pentru intreruperi in lucru - 20 deminute dupr 3 ore de lucru.

43 ' Dezbaterea problemelor se face in ordinea strictfl in care acestea sunt inscrise in ordine a de ziaprobatd' Dezbaterea incepe cu prezentarea succintr de crtre raportor a problemei inscrise pe ordineade zi gi a proiectului de decizie usup.u ei. Raportorul este, de regulr, p.ilili;;; unul din consilieriicare au inifiat proiectul respectiv.
44'La gedinta Consiliului, consilierii care doresc sI participe la dezbateri pe ordinea de zi solicit6 acestlucru in formr oral6 sau scris6. Pregedintele ae qedinp oierd cuvdntul conform ordinii solicitdrii.45. oratorii vorbesc doar de la tribunr sau de pe locuri in cadrur dezbaterilor.
46' consilierul qi alli prezenfi la qedinfi sunt obligati ca in luarea lor de cuvant sr se refere exclusiv laproblema care formeaz[ obiectul dezbaterii.
47' Pregedintele qedinfei, consilierii gi alte persoane care participd,la dezbatere sunt obligafi s6 respecteRegulamentul de lucru aprobat.
48' Pregedintele qedin{ei qi fiecare consilier poate propune incheierea dezbaterii unor probleme puse indiscufia consiliului. Propunerea de incheiere a'deibaterii se aprob[ cu votul majoritafii consilierilorprezenli.
49' Se interzice proferarea de insulte sau calomnii la adresa consilierilor qi persoanelor care participi ladezbatere. Nu se va admite dialogul dintre vorbitori gi persoanele aflate in sali.
50' incazul in care desftgurarea lucrrrilor este perturbati, preqedintele qedinlei poate propune

intreruperea dezbaterilor qi s[ cear[ respectarea regulamentuiui, nina in dreptl----a) s[ cheme la ordine;
b) li llitqa eliminarea din sal6 a persoanelor care impedic[ desfEqurarea lucririlor, in afarr deconslllen.

5l' Fala de consilierii care, ?n exercifiul mandatului, au comis abateri de la prevederile legislafiei sau aleprezentului regulament, consiliul poate aplica urmitoarele sancfiuni:a) avertisment;
b) eliminarea din sala de gedinfe.

52' $edintele Consiliului se desfrqoarr in limba de stat, actele Consiliului se adopt[ in limba de stat.

Capitolul VII
PROCEDURA DE VOT

53. Votarea este dirijat[ de pregedintele de qedinf6.
In timpul votrrii, consilierilor nu li se mai oferd cuvdntul.
inainte de a incepe procedura de votare, pregedintele de gedinfi formuleazi exact chestiunea pusd la
vot. Tot el anunfi rezultatele votirii ,,pro,,, ,,contra,, gi a ablinerilor.

54' Votul consilierilor este individual gi nu poate fi transmis altei persoane. Consilierul este obligat si fieprezent in timpul votdrii in sala in care are loc aedinfa Consiliului. orice alt mod de votare nu seadmite.



Votul consilierului se exprimi public, prin ridicarea m0inii, in cadrul votlrii deschise. procedura
vot[rii deschise poate fi efectuatl qi prin apel nominal.
Consiliul poate decide votarea secret[, la propunerea pregedintelui qedinfei sau a unuia dintre
consilieri, cu excep{ia in care prin lege se stabilegte o anumitd modalitate.

55' in cazul in care avizele comisiilor la proiectul deciziei, supus votrrii, sunt pozitive gi nu au fost
formulate propuneri de modificare atet in comisii cdt qi in g"Oirlu 

"orriHulrri,'iroiectul 
inilial se va

vota prin.procedura simplr: se numlrd voturile expuse,,pd,, ,,contra,, gi abline'rile.
In celelalte cazuti (avize pozitive, dar cu amendameni., p.""u, gi avize negative ale comisiilor,
propuneri de modificrri ftcute in cadrul gedin{ei Consiliului) se va vota inilial ca baz[ proiectul
propus prin procedur[ simpl6, apoi se va supune votlrii fiecare propunere de modificare in ordinea in
care au parvenit.

56' Votarea prin apel nominal se desfbqoarr in modul urmitor: pregedintele oferi explicafii asupraobiectului votirii qi sensului cuvintelor ,,pro", ,,contra" qi ,,s-au abiinut,,. Secretarul Consiliului di
citire numelui qi prenumelui fiecrrui consiiier in ordine alfabetice. Consilierul nominalizat se ridicd gipropunf[ cuvdntul ,,pro,,, ,,contra,, qi ,,ab{inut,, in funcfie de optiunea sa.

57. Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletinele de vot.
Textul buletinului de vot trebuie si fie clar gi precis. Pentru exprimarea opfiunii se folosesc cuvintele
,rDro".,.contratt si ..abtinutrt.
Buletinele de vot se introduc in urna de votare. La numirarea voturilor nu se iau in calcul buletinele
de vot in care nu a fost exprimat[ op{iunea consilierului ori au fost folosite mai multe cuvinte decat
cele prevrzute in punctul respectiv pentru exprimarea opfiunii.

58. Deciziile Consiliului se adopti cu votul majoritilii consilierilor prezenli, cu excepfia cazului in care,prin lege, se cere o altl majoritate de voturi. Prezenfi sunt 
-considerafi 

doar consilierii care la
momentul votdrii. s9 

Sfle in sala de gedinp. in cazul cAnd este necesar qi/sau la cerinfa consilierului,
secretarul Consiliului, inainte de a incepe votarea verific[ numlrul consilierilor prezenti i, ,uia.-in
caz de paritate a voturilor, decizia nu se adopti qi dezbaterea se transfer6 pentru gedin(a'urmdtoare a
Consiliului.
Deciziile privind administrarea pahimoniului public local, a bugetului local, privind determinarea
cuantumului impozitelor gi taxelor locale, privind dezvoltarea planificirii localitl{ii gi amenajarea
teritoriului, privind asocierea cu alte consilii, institulii publice din far[ sau str6inltate, se adoptl cu
votul majoritIlii consilierilor alegi.

59. Consilierii au dreptul si solicite ca in procesul-verbal al qedintei s6 fie consemnat expres modul in
care s-a votat, secretarul fiind obligat s[ se conformeze acestei cerinte.

60. La adoptarea deciziei nu este in drept si participe consilierul care:
a) el personal, soful, copiii, pdrinfii s6i au un interes patriomonial in problema supusa dezbaterii;b) este conducltor sau membru al organelor de conducere ale intrepiinderii, institufiei, organizatiei

sau ale filialelor gi reprezentanfelor acestora, in a ciror privin(i si ia decizia;
c) este incompatibil, conform legii privind administrafia publici local6 gi Legii privind statutul

alesului local qi incompabilitatea dureazi mai mult de 30 de zile din data'apailiei acesteia.
61. Deciziile cu caracter normativ sunt obligatorii spre executare din ziua aducerii lor la cunoqtin(a

publicului. Deciziile cu caracter individual sunt aduse la cunogtinta persoanelor vizate, in termen de
l0 zile.

Capitolul VIII
tNrnnnAnr, TNTERpELART, pETrTrr gI TNFoRMAREA coNsrLrERrLoR

62. Consilierul examineazd,, in modul stabilit de lege, propunerilor, cererile, pldngerilor cetdfenilor, ii
primegte pe acegtia in audienfi.

63. Consilierul are dreptul de a adresa interpeliri organelor locale ale administrafiei publice, agentilor
economici, conducitorilor serviciilor Consiliului.

64. Consilierii pot adresa intreblri, in scris sau oral, primarului gi secretarului Consiliului care sunt
obligafi in termenul stabilit de legislalie sd rdspundi necondi{ionat qi fEri restric{ii suplimentare.
Prin intrebare se solicitd informafii cu privire la un fapt necunoscut. Cei intrebali vor rispunde, de
reguli imediat sau, dac[ este posibil, la urmrtoarea gedinfi a consiliului.



65' Interpelarea constd intr-o cerere prin care se solicit[ explicafii in leg6tur6 cu un fapt cunoscut. celinterpelat are obrigafia sr rispund'r in scris, in termen de 30 de zile.66' consilierii pot solicita informafiile necesare de la servicii sau institulii publice, iar acestea suntobligate s[ le furnizeze in termen de cel mult 2 r"ptarari'-"
Informa{iile pot fi cerute qi comunicate in scris sau oral.

67' consilierii sunt in drept s6 consulte acte sau dosare ale consiliului qi si primeasc[ informafii la sediul
::ffi'l?:*lilll1'" 

locale sau la sediile 
'.*i.iito, f;ii; ale acesteia. rri".r*tile se pot cere qi

secretarul consiliului informeaz[ pregedinfii comisiilor gi preqedinfii frac{iunilor despre contestirilela deciziile Consiliului.
68' Activitatea consilierilor ce {ine de solufionarea petiliilor gi organizarea audien{ei se efectueaziconform legii in vigoare qi alte acte normative.

Capitolut IX
CONTROLUL EXECUTARII DECTZIIOR CONSILIULUI $I INTERPELARILSR

CONSILIERILOR;
PLANIT,ICAREA ACTMT.I.TII CONSILIULUI

69' controlul executdrii deciziilor consiliului, interpeldrilor gi intrebrrilor consilierilor se efectueaz[ decdtre secretarul consiliului prin concursul aparaturui ruuJroorut. il;ffii i'rrl"dupi adoptareadeciziilor' secretarul consiliului distribuie materialele executanlilor respectivi qi, dupd caz, comisiilor
-^ 

consultative de specialitate pentru diferite domenii a. 
"tiritut" ale consiliului.70' controlul executrrii cuprinde: stabilirea termenelor de executare, verificarea aducerii la timp sprecunogtinfd executantului a deciziilor, interpehrilor, precurn gi verificarea mersului executdrii,

frlf;ff'r,:i 
generalizdrii rezultatelor executarii qi informarea primarului, inclusiv suspend[rii

71' Secretarul consiliului informeaz[ consilierii despre mersul indeplinirii deciziilor, mai ales despredificult[1ile aplrute in leg[tur6 cu executarea deciziilor.

Capitolul X
DISPOZITII FINALE

,r. 
x:Hi,fi::j,?,11?13';::l:.:::1,1'jiil* tl":: azd.inRegistrur de stat ar acteror rocare spre

Pregedinte al gedinlei Oleg BACIU

Contrasemnat:
Secretar al Consiliul Ina JALBA


