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Art.l. Se aprobS Regulamentul de organizare ;i tunclionare a consiliului local al cotllunet

Iordacheanu..iLrdetuI Prahor'a. confonn Ane\ei. care face parte inlegranta din prezenta hotarere'

.{rt.2. prezenta hotirire se comunici autoritatilor si persoanelor interesate. prin griir !tscretartrlui

un italii adrninistrativ - teritoriale.
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ROMANIA
.IUDETUL PRAHOVA
CON,IT]NA IORDAC]H EANT I

CO\SILIUL LOCAL

Anexi la H.C.L. nr. din 31.07.201 8

de organizare 9i funcfionare
a Consiliului local al comunei Iordacheanu, jude{ul Prahova

' CAPITOLUL I Constituirea consiliului local
' CAPITOLUL II Organizarea consiliului local
' CAPITOLUL III Funcfionarea consiliului local
' CAPITOLUL IV intrebiri,interpeliri,peti(ii 9i informarea consilierilor locali
' CAPITOLUL V Dispozitii privind exercitarea mandatului de consilier
' CAPITOLUL VI Aparatul permanent al consiliului local

CAPITOLUL I
Constituirea consiliului local

INTRODUCERE
Art.l. ( I ) Potrivit legii,in termen de 20 zile de la data desfbsurarii alegerilor are loc

>c'clinta de constituire a consiliului local.Convocarea consilierilor declarati alesi. la
sc-ciinta de constituire a consiliului, se face de catre prefect, prin Ordin.

(l) Sedinta este le-qal constituita daca participa cel putin doua treirni din nurrarul
consilierilor declarati alesi.ln cazul in care nu se poate asigura aceasta rnajoritate, peste

i zile se organizeaza o noua sedinta.ln acest scop prefectul emite un nou ordin de
con\,ocare. Daca nici la aceasta data nu se prezinta cel putin doua treimi din numirul
consilierilor declarati alesi de catre biroul electoral de circumscriptie, pref-ectul f-ace o
noua convocare peste alte 3 zile.emitand in acest scop un nou ordin.

(3) Daca nici la a treia convocare nu se prezinta cel putin doua treirni din nurnarul
consilierilor declarati alesi,prefectul dispune verificarea motivelor care au detenninat
neprezentarea la sedinta a consilierilor absenti.

Daca absentele nu au la baza motive terneinice,detenninate de : boala care a

necesitat spitalizarea sau imobilizarea la pat,deplasarea in strainatate in interes de

serviciu.evenimante de forta majora cum ar fi: inundatii sau alte catastrof-e care au

inrpiedicat deplasarea,deces in familie sau alte situatii smilare,pref-ectul va emite un nou

ordin prin care va declara vacante locurile consilierilor declarati alesi,care au lipsit
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pelloti\ at de la cele 3 convocal'i anterioare.Ordinul prefectului poate ti atacat de cei

interesati Ia instant de contencios administrative in tennen de 5 zile de la

comunicat'e. Hotararea instantei este definitiva si irevocabila'
(4) lnainte de emiterea ordinului prevazut la alin.(3) pret'ectul va verifica daca pe

listele de candidati depuse de parridele politice,aliantele politice sau aliantele electorale

ai caror consilieri declarati alesi au lipsit nemotivat mai sunt supleanti'In caz

afinr.rativ,prin acelasi ordin va dispune organizarea unei noi sedinte de constituire la care

ror fi convocati supleantii.
(5) Daca pe listele de candidati nu mai sunt supleanti,sau acestia refuze, la randul

lor. sa ," p..iint" la sedinta,prefectul va dispune organizarea de alegeri pentru

cornpletarea posturilor declarate vacante potrivit alin.(3).

Art.2. La sedinta de constituire legal intrunita poate participa si prirnarul declarat

ales,chiar daca procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost tlnalizata.
Art.3. ( l) Sedinta de constituire este deschisa de catre pret'ect sau de

r.eprezentantul acestuia,care il invita pe cel mai in varsta dintre consilieri,prec u In si pe

cei I asistenti ai acestuia,sa preia conducerea lucrarilor sedintei. Asistenti ai

presedintelui de varsta vor tl desemnati cei mai tineri consilieri.
(2) Dupa preluarea conducerii sedintei se ia o pauza,in timpul careia se constituie

glupurile de consilieri,potrivit prevederilor Statutului alesilor locali,iar secretarul unitatii
adn.rinistratir. e teritoriale prezinta presedintelui de varsta si asistentilor acestuia dosalele
consilierilor declarati alesi si pe cele ale supleantilor lor,asa cum acestea au fost prirnate
de la biroul electoral de circumscriptie.Dosarele pot fi insotite de optiunile sclise ale
consilierilor alesi care ocupa functii incompatibile, potrivit legii,cu calitatea de consilier.

(3) Daca primarul declarat ales a candidat si pentru functia de consilier si a obtinut
rnandatul,dosarul acestuia va fi insotit de optiunea scrisa pentru una din cele doua
tunctii.

(4) Prevederile alin.(3) se aplica numai in cazul in care procedura de validare a
rnandatului prirnaruiui a fost finalizata.

Art.,l.(l) La reluarea lucrarilor consilierii declarati alesi vor alege prin rot
deschis, exprimat prin ridicare de maini,o comisie de validare formata din 3-5 consilieri
locali. Numarul rnembrilor comisiei se stabileste prin vot deschis.la propunerea
presedintelui de r,arsta.Cornisia este aleasa pe intreaga durata a mandatulr.ri.

(1) Desemnarea candidatilor pentru comisia de validare se face de catl'e grupurile
de consilieri constituite potrivit art.3 alin.(2).Numarul de locuri cuvenite flecarui grup se

deten.nina in t-unctie de numarul de mandate obtinute de grupul in cauza.
(3 ) Alegerea membrilor cornisiei de validare se face individual,prin votul deschis

al majoritatii consilierilor prezenti la sedinta de constituire,iar rezultatul va tl consemnat
in hotararea nr. L

Art.5. Cornisia de validare a mandatelor alege din randul mernbrilor sai un
presedinte si un secretar,cu respectarea procedurii de vot prevazute la art.4 alin.(3 ).

Art.6. ( l) Dupa alegerea comisiei de validare,,presedintele dispune o noua
pauza,in timpul careia va fl examinata de catre comisie legalitatea alegerii fiecarui
consilier,pe baza dosarelor prezentate de presedintele de v6rsta si vor t'i elaborate
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pl'opunerile de validare sau de invalidare a mandatelor.In acest scop se incheie un proces
r erbal al calui model este pl.evazut in anexa nr.1.

(2) Daca prirnarul al carui mandate a fost validat,a lbst ales si consilier si opteaza
pent|u functia de primar sau daca consilierii care detin functii incornpatibile opteaza in
scris pentru rentlntarea la tunctia de consilier,va tl examinat in vederea validarii.dosar.u I

s ilpleantultli,respectiv supleantilor de pe aceeasi lista, in ordinea in care cei in cauza au
tbst inscrisi pe lista de candidatei.

13) Inralidarea alegerii unui consilier poate fi propusa de comisia de validare
numai daca aceasta a constatat ca au fost incSicate conditiile de eligibilitate stabilite
expres de lege sau daca alegerea s-a facut prin frauda electorald constatata de catre
biroul electoral.lnvalidarea mandatului se va propune si in cazurile prevazute la alin.(2).

(4) Consilierii care lipsesc motivat de la sedinta de constituire pot fi validati sau
invalidate in lipsa.

(5) ln cazul in care,pana la data validarii,un candidat declarat ales nu mai t'ace
parte din partidul pe a carui lista a fost ales,la cererea scrisa a partidului respectiv,
n.randatul acestuia nu v'a fl validat,unnand a fi validat primul supleant pe lista.

Art.7. ( I ) Validarea sau invalidarea mandatelor se lace in ordine alt-abetica, prin
votul deschis al rnajoritatii consilierilor prezenti la sedinta.Persoana al carei rnandat este
supus validarii sau invalidarii nu participa la vot.

(2) Rezultatul lalidarii mandatelor se consemneaza in hotdrirea nr.l care se
comirnica de indata consilierilor care au absentat moti\,at.

Art.8.( I ) Dupa validarea mandatelor a cel putin doua treimi din numarul
consilierilol stabiliti potrivit legii se va proceda la depunerea urmatorului juldrr6nt :

.,Jur sa respect Constitutia si legile tarii si si fac cu buna credinta tot ceea ce sta in
puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei .............,.Asa sa-mi
aj ute Dumnezeu!".

(2) Juramantul se depune dupa urrnatoarea procedura :secretarul cornunei da citire
j uramantului,dupa care consilierii validati se vor prezenta,in ordine altbbetica,in fata
unei mese special amenajate,pe care se afla un exemplar din Constitutie si Biblia.
Consilierul va pune mana stanga atat pe Constitutie cat si, daca este cazul,pe Biblie si va
pronunta cuvantul ,jur", dupa care va semna jurarnantul de credinta care va fi irnprirnat
pe un format special.

(3) Juramantul se sernneaza in doua exemplare. Un exemplar se pastreaza la
dosarul de r,'alidare iar al doilea se inmaneaza consilierului.

(4) Consilierii pot depune jurarnantul fErd formula religioasa.ln acest caz.

.ir.rramantul va fi imprimat pe formular,fal'a aceasta formula.
(5) Consilierii care refuza sa depuna juramantul sunt considera{i demisionati de

d|ept.tapt care se consemneaza in procesul verbal al sedintei.ln acest caz se ra supLlne

validarii mandatul plirnului supleant de pe lista partidului politic,aliantei politice sau

aliantei electorale respective,,daca pana la validarea rnandatului,partidele politice si

aliantele politice confirma in scris apartenenta la partid a consilierului in cauza.
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(6) Dupa depunerea jurarnantului de catre cel putin doua treimi din numarul
rnembrilor consiliului local,presedintele de varsta declara consiliul legal constituit.
Declararea consiliului legal constituit se constata prin hotararea nr.3.

CAPITOLUL II
Organizarea Consiliului local

SECTILINEA I Presedintele de sedinta
SECTIUNEA 2 Alegerea viceprimarului
SECTIUNEA 3 Comisiile de specialitate
SECTIUNEA 4 Alte dispozitii

SECTIUNEA 1

Presedintele de sedin(i

Art.9. (l) Dupa declararea consiliului iocal ca legal constituit,se procedeaza la
alegerea presedintelui de sedinta.Alegerea se face prin votul deschis al majoritatii
consilierilor in functie.Durata mandatului presedintelui de sedinta nu poate fi mai mare
de 3 luni.

(2) Dupa alegerea presedintelui de sedinta,acesta preia conducerea lucrarilor
consiliului.

(3) Rezultatul alegerii presedintelui de sedinta se consemneaza in hotararea nr.,l.
(zl) Hotararile nr.1- 4 se semneaza de presedintele de varsta si de cei 2 asistenti ai

acestuia si se contrasemneaza de secretar.Aceste hotarari au caracter constatator. Ele nu
produc efecte juridice, neputand forma obiectul unor actiuni in justitie.

Art.10. ( I ) Presedintele de sedinta exercita urmatoarele atributii principale :

a) conduce sedintele consiliului local;
b) supune votului consilierilor proiectele de hotarari,,asigura numararea voturilor

si anunta rezultatul votarii,cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra si a

abtinerilor;
c) semneaza hotararile adoptate de consiliul local,chiar daca a votat impotrira

adoptari i acestora,precum si procesul verbal ;

d) asigura mentinerea ordinii si regulamentului de desfasurare a sedintelor;
e) supune votului consilierilor orice problema care intra in competenta de

solutionare a consiliului;
t) aplica,daca este cazul ,sanctiunile prevazute de statutul alesilor locali sau

propune consiliului aplicarea unor asemenea sanctiuni.
(2) Presedintele de sedinta indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau

insarcinari date de consiliul local.
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SECTIUNEA 2
Alegerea viceprimarului

Art.l I . ( I ) Consiliul local alege din randul membrilor sai pe viceprimar. Alegerea
se tace plin vot secret.

(2) Propunerea de candidaturi pentru alegerea viceprimarului se face de catre
fiecare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri.

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

(4) Exercitarea votului se face intr-o cabina special amenajata,putdndu-se tblosi"
la alegere,una dintre urmatoarele modalitati:

a) fiecare consilier pritneste un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele
tutLn'ol candidatilor.lntrand in cabina,din lista candidatilor vor fi barate printr-o linie
olizontala nurnele tuturor candidatilor pe care consilierul nu doreste sa ii aleaga.f'e
buletin r,a ralnane nebarat numele consilierului pe care doreste sa il aleaga;

b) pe buletinul de vot se scrie cuvantul ,,DA" in dreptul numelui celui pe care

doreste sa il voteze;
c) alte rnodalitati,la alegerea consiliului.
(5) Este declarat viceprimar candidatul care a obtinut votul rnajoritatii

consilierilor in functie.
(6) In cazul in care nu s-a intrunit majoritatea prevazul.a la alin.(5).se organizeaza

un al doilea tur de scrutin, in aceeasi sedinta, la care vor pafticipa candidatii situati pe

primele doua locuri. La al doilea tur de scrutin este declarat ales viceprimar consilierul
care a obtinut cel mai rnare numar de voturi.

Art.l2. In caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor
pafticipa nurnai candidatii care se afla in aceasta situatie.Va fi declarat ales candidatul
care a obtinut cel mai mare numar de voturi.

Art.l3. Alegerea viceprimarului va fi consemnata in hotararea nr.5 a consiliului
local.

Art.l.l.(l) Durata rnandatului viceprimarului este egala cu durata mar.rdatului
consilir-rlui local.ln cazul in care mandatul consiliului local inceteaza inainte de expirarea
duratei nomrale de 4 ani,inceteaza de drept si mandatul viceprimarului ,liri vreo altl
tbrrnalitate.

Mandatul de viceprimar poate inceta inainte de termen in urma eliberirii sau
revocdrii acestuia din funclie, in condiliile legii administraliei publice locale.

SECTIUNEA 3
Comisiile de specialitate

Art.l5. (1) Dupa constituire,consiliul local stabileste si organizeaza comisii de
specialitate pe principalele dornenii de activitate.

(2) Domeniile de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate,
denurnirea acestora si numarul de rnembri,care va fi totdeauna irnpar,se stabilesc de

,



.atre consiliul local, in functie de specificul activitatii din fiecare unitate adrninistrative-

reritoriala. Pot tl mernbri ai comisiilor de specialitate nurnai consilierii.

(3) Prin hotarirea nr.6 a noului consiliu local al comunei Motca sunt stabilite 3

conrisii de specialitate astfel :

l.Cotttisittjuridicdsidetlisciplina'tleapnrureaordineipuhlice,de
respectttreo drepturitir si libertatilor cetolenesti'amenaiores teritoriului si urbonism'

protectirr mediului si turism ;
2.Comisio de speciolitate buger-finunte tle octivitoli economico -finunciore de

orlministroret donrcniului public si priwt al comunei agricultura munct si protectie

sociola protectie copii si tineret :
3.Comisiu db speciulitate de invstomanl, sonatote, familie,activituli social-

cttlturule,cuhe,tinerel si sPort :
Art.16. ( l) Comisiile de specialitate lucreaza valabil in prezenia majoritAlii

mernbrilor si iau hotarari cu votul rnajoritatii membrilor lor.
(2) Cornisia poate invita sa parliciple la sedintele sale specialisti din cadrul

aparatului propriu al consiiiului local sau din af-ara acestuia,in special de la unitatile
aflate in subordinea consiliului. Au dreptul sa participe la sedintele comisiei si consilierii
care au t'acut propunerile ce stau la baza lucrarilor comisiei.

(3) Sedintele cornisiei sunt de regula publice. Con.risia poate invita si alte pelsoane

care sa participle la dezbateri. Cornisia poate hotdrd ca unele sedinte sau dezbaterea unor
puncte de pe ordinea de zi sI se desligoare cu usile inchise.

Art.l7.( I ) Nurnarul locurilor care revine hecarui grup de consilieri in fiecale
cornisie de specialitate se stabileste de catre consiliul local in func1ie de ponderea
acestora in cadrul consiliului.

(2) Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de

consilieri,avdndu-se in vedere,de regula,optiunea acestora, pregatirea lor profbsionala si

dorneniul in care isi deslasoara activitatea.
(3) ln functie de numarul membrilor consiliului,un consilier poate face parte din

l-3 comisii,dintre care una este cornisia de baza.Indernnizatta de sedinta se va achita
numai pentru activitatea destbsurata in comisia de baza.

Art.l8. Fiecare comisie de specialitate isi alege,prin votul deschis al majoritatii
cor-rsilierilor ce o compun,cate un presedinte si cAte un secretar.

Art.l9. ( 1) Cornisiile de specialitate au urmatoarele atributii principale :

a) analizeaza proiectele de hotarari ale consiliului local;
b) se pronunta asupra altor problem trimise de consiliul local spre ar,'izare;
c) intocrnesc avize asupra proiectelor de hotarari si asupra problemelor

ar.ralizate. pe care le prezinta consiliului local.
(2) Cornisiile de specialitate indeplinesc orice alte atributii stabilite prin

regulamentul deorganizare si functionare a consiliului sau insarcinari date prin hotarari
ale consiliului local,daca acestea au legatura cu activitatea lor.

Art.20. (l) Presedintele comisiei de specialitate are urmatoarele atributii
principale;

,:
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a) asigura reprezentarea cornisiei in raporturile acesteia cu consiliul local si cu

celelalte cornisii:
b) convoaca sedintele comisiei;
c) conduce sedintele comisiei;
d) propune ca la lucrarile cornisiei sa participe si alte personae din afara acesteia'

claca apreciaza ca este necesar;

e) participa la lucrarile celorlalte cornisii care examineaza probleme ce prezinta

illlportanta pentru comisia pe care o conduce;' 
t) suitine in sedintele de consiliu avizele tbrmulate de comisie;

g) anunta rezultatul votarii,pe baza datelor comunicate de secretar.

f2)presedintele comisiei indeplineste orice alte atributii referitoare la activitatea

cornisiLi,prevazute de lege,de regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau

stabilite de consiliul local.
Art.2l. ( I ) Secrerarul comisiei indeplineste urmatoarele atributii principale:

a) ef-ectuiaza apelul nominal si tine evident participarii la sedinte a membrilor

comisiei;
b) numara voturile si informeaza presedintele asupra cvonrmului necesar pentru

adoptarea tlecarei hotarari si asupra rezultatului votarii;
c) asigura redactarea avizelor si proceselor verbale,etc.
(2) Secretarul comisiei indeplineste orice alte sarcini prevazute de regulamentul

de organizare si functionare a consiliului sau insarcinari stabilite de cornisie sau de

presedinte.
Art.22. ( l) Convocarea sedintelor comisiei se face de catre presedintele acesteia

cu cel putin 3 zile inainte.
(2) Ordinea de zi se aproba de comisie la plopunerea presedintelui. Oricare dintle

rnembrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.
(3 ) Participarea membrilor comisiei la sedintele acesteia este obligatorie.
(4) ln caz de absen{d la sedinta comisiei de baza a consilierului in cauza nu i se

acorda indemnizatie de sedinta.Daca absentele continua,fara a fi motivate, presedintele
comisiei poate aplica sanctiunile prevazute in competenla sa de statutul alesilor locali
sau poate propune consiliului aplicarea altor sanctiuni statutare,inclusiv inlocuirea lui
din comisie.

Art.23. Sedintele comisiilor de specialitate se desfasoara, de regula,inaintea
sedintelor consiliului, atunci cand ordinea de zi a sedintei acestuia cuprinde probleme
sau proiecte de hotarari, asupra carora i se solicita avizul.

Rapoartele comisiilor de specialitate nu sunt obligatorii atunci cand consiliul local
este convocat la sedinte extraordinare sau de indata, in caz fo4a majora si de rnaxima
urgenta pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei .

Art.24. (1) Pentru dezbaterea proiectelor de hotarari sau a celorlalte problerne
repaltizate comisiei,, presedintele acesteia va desemna un consilier care va f'ace in cadrul
sedintei o scufta prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi daca aceasta nu este
prezentata de catle initiator.

;
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(2) Consilierul desemnat potrivit aiin.( I ) va redacta avizul comisiei,pe baza
amendamentelor si a propunerilor formulate de membrii acesteia,care au fost aprobate
cu maj oritatea voturilor consi lieri lor prezenti.

(3) Avizele intocmite de con-risie vor cuprinde separat.cu motivarea necesara, atat
amendarnentele si propunerile acceptate,cat si cele respinse.

(4) Avizul intocmit potrivit alin.2 si 3 se prezinta secretarului comunei care se \ a
ingliji de multiplicarea si difuzarea acestuia catre consilieri,odata cu ordinea de zi.

Art.25. Votul in comisii este,de regula,deschis.ln anumite situatii cornisia poate

hothra ca votul sa fle secret,stabilind de la caz la caz si modalitatea de exptirnare a

acestuia.
Art.26. ( I ) Lucrarile sedintelor comisiei se consemneaza,prin grija secretarului

acesteia,intr-un proces l'erbal. Dupa incheierea sedintei procesul verbal va fi semnat de

catre plesedintele si secretarul cornisiei.
(2) Presedintele poate incuviinta ca procesele verbale ale sedintelor sa fle

consultate de alte persoane interesate care nu au participat la sedinta.cu exceptia
proceselorn,erbale intocrnite in sedintele ale caror lucrari s-au desfasurat cu usile
inchise.

Art.27. Daca in urma dezbaterilor din sedinta consiliului local se irnpun
modificari de fond in continutul proiectului,presedintele de sedinta poate hotdrA
retrimiterea proiectului pentru reexaminare de catre comisia sau compartilnentul de
specialitate care a intocmit avizul,respectiv raportul.

Art.28. ( I )Consiliul local poate hotdrd organizarea unor comisii speciale de
analiza si verificare,la propunerea consilierilor sau a primarului.

(2)Componenta nominala a comisiilor prevazute la alin.1, obiectivele si ternatica
activitatii acestora, perioada in care vor lucra si mandatul lor se stabilesc prin hotarare a

consiliului local.
(3) Comisia de analiza si verificare va prezenta consiliului local,la tennenul

stabilit de acesta,rapoftul intocmit in uma analizelor si verificarilor efectuate. Raportul
ra cuprinde,daca este cazul,propuneri concrete de imbunatatire a activitatii in donreniul
sr-rptrs analizei sau verificarii.

SECTIUNEA 4
Alte dispozitii

Art.29. Dupa preluarea conducerii lucrarilor consiliului local de catre presedintele
de sedinta, se trece la ceremonia de depunere a juramantului de catre prirnar,daca
procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizata. In acest scop, judecdtorul
sau alta persoana desemnata de catre presedintele judecatoriei prezinta in f-ata consiliului
local,hotararea de validare. Dupa prezentarea hotirarii de validare,primarul va depune
.iurirndntul prevazut la alin.(1) al art.8,folosindu-se procedura stabilita in acelasi rext.

Art.30. ( l) Dupa depunerea juramantului,primarul intra in exercitiul de drept a
mandatului si va ocupa in sala de sedinle un loc distinct.

I
I
I
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(2) Daca la lucrarile consiliului local participa prefectul, presedintele consiliului
judetean sau reprezentantii acestora,acestia vor ocupa un loc distinct.

Art.3l. Prirnarul participa la sedintele consiliului local si are deptul sa-si exprime
punctul de vedere asupra tuturol problemelor inscrise pe ordinea de zi. Punctul de

vedere al prirnarului se consemneaza,,in rnod obligatoriu,in procesul verbal de sedinta.
Art.32. ( I ) Secretarul comunei participa in mod obligatoriu la sedintele

consiliului. Secretarului ii revin urmatoarele atributii principale privitoare la sedintele
consiliului local :

a) asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local,la cererea

prirnarului sau a cel putin unei treirni din numatul consilierilor in functie;
b) asigura efectuarea lucrarilor de secretariat;
c) et-ectuiaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a consilierilor;
d) nurndrd voturile si consemneaza rczultatul votdrii, pe care il prezinta

pregedintelui de sedinta;
e) intbrrneazd pe presedintele de sedinta cu privire la cvorurnul necesar pentru

adoptarea fiecarei hotdrdri a consiliului local;
t) asigura intocmirea stenogramei sau a procesului verbal,pune la dispozitia

consilierilor, inaintea fiecarei sedinte procesul verbal, respectiv stenogralna
dactilografiata a sedintei anterioare, asupra continutului carora solicita acordul
consiliului;

g) asigura intocmirea dosarelor de sedinta, legarea, numerotarea paginilor,
semnarea si stampilarea acestora;

h) urmdreste ca la deliberare si adoptarea unor hotarari ale consiliului local sa nu
ia parte consilierii care se incadreaza in dispozitiile art.46 alin.l din Legea administratiei
publice nr.21512001 . Il informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la asemenea
situatii si face cunoscute sanctiunile prevazute de lege in asemenea cazuri;

i) prezinta in fata consiliului local punctul sau de vedere cu privire la legalitatea
unor proiecte de hotarari sau a altor masuri supuse deliberarii consiliului, iar daca este
cazul,refuza sa contrasemneze hotararile pe care le considera nelegale;

j) contrasemneazd, in condiliile legii gi ale prezentului regulament, hot6rar.ile
consiliului local pe care le consideri legale;

k) poate propune primarului inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi a
gedinlelor ordinare ale consiliului local;

I) acordd membrilor consiliului asisten{i qi sprijin de specialitate in desf;gurarea
acti\it5lii, inclusiv' la redactarea proiectelor de hotardri sau la definitir.area celor
discutate gi aprobate de consiliu. Asemenea obligalii revin qi apararului propriu al
consiliului local.

(2) Secretarul indeplineqte orice alte atribulii stabilite de lege, de regulamentul de
organizare gi funclionare a consiliului sau insdrcindri date de.onsiliul local privitoare la
buna organizare gi desligurare a gedinlelor consiliului.

I
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CAPTTOLUL III
Functionarea consiliului local

SECTILiNEA I Desfasurarea sedintelor

SECTItINEA 2 Elaborarea proiectelor de hotiriri
SECTII-INEA 3 Procedura de vot

SECTIUNEA T

Desfasurarea sedintelor

Art.33. ( I ) Ordinea de zi a sedintelor consiliului local cuprinde proiecte de

hotarari, rapoarte ale comisiilor de specialitate.rapoarte sau informari ale conducatorilor

unitatilor subordonate sau care se afla sub autoritatea consiliului, timpul acordat

declaratiilor politice, intrebarilor, interpelarilor, petitiilor si altor probleme care se supun

dezbaterii consiliului.
Ordinea de zi este inscrisa in cuprinsul invitatiei de sedinta transmise consilierilor

si se aduce la cunostinta locuitorilor prin mass media sau prin orice alt mijloc de

publicitate.
(2) Proiectul ordinii de zi se intocmeste la propunerea primarului, consilierilor'.

secretarului .comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetatenilor.
(3) Ploiectul ordinii de zi se supune aprobarii consiliului.
(-1) Proiectele de hotarari si celelalte problem asupra carora urmeaza sa se

delibereze,se inscriu pe ordinea de zi nun.rai daca sunt insotite de avizul comisiilor de

specialitate carora le-au tbst transmise in acest scop si de raportul compaltimentului de

resort din cadrul aparatului propriu al consiliului local.Raportul companimentului de

resort se intocmeste si se depune la secretarul comunei, inainte de intocmirea al izului de
cdtre cornisia de specialitate,spre a putea fi avut in vedere de catre aceastA comisie.

Art.34. (1) Consitierii sunt obligati sa fie prezenti la lucrarile consiliului si sa isi
inregistreze prezenta in evidenta tinuta de secretar.

(2) Consilierul care nu poate lua pane la sedinta este obligat sa aduci la
cunostin!6 aceasta situatie presedintelui de sedinlS sau secretarului comunei.

Art.35. Delegatul satesc este invitat in mod obligatoriu la sedintele consiliului
local in care se discuta aspecte ce intereseaza satul respectiv. Delegatul sitesc Ia fi
ascultat asupra problernei discutate si va participa la vot, votul siu avdnd caracter
consultatir'.

Art.36, ( 1) Dezbaterea problemelor se face,de regula,in ordinea in care acestea
sunt inscrise pe ordinea de zi aprobata.Dezbaterea incepe prin pl'ezentarea pe scurt a
proiectulr.ri de hotir6re sau a problemei inscrise pe ordinea de zi, pe care o f'ace
initiatorul. Apoi se da cuvantul presedintelui comisiei de specialitate,si daca este
cazul,seiului compaftimentului care a intocmit rapoftul.

(?) Dupa ef'ectuarea prezentarilor prevazute la alin.( I ),se trece la dezbateri.
(3) Consilierii vor participa la dezbateri,, in ordinea inscrierii 1a cuvant.

Presedintele de sedinta are dreptul sa limiteze durata ludrilor la cuvdnt,in functie de

iI
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obiectul dezbaterii.ln acest scop, el poate propune consiliului spre aprobare.timpul ce va

t-r afectat fiecarui uo.bitor, precurn si timpul tttal de dezbatere a proiectului' Consilierul

este obligat c, in cuuantri 
'.^, ,u ,. refere exclusiv la problema care formeaza obiectul

dezbaterl. Presedintele de sedinta va urmari ca prezenta la

dezbateri sa se faca din pattea tuturor grupurilor de consilieri.ln cazul unor probletne

deosebite se 'a 
aloca un ,nrr.,it tirnp f,[carui grup de consilieri,in functie de maritnea

acestuia.
Art'37.(l)Presedinteledesedintavapenliteoricandunuiconsilier.saraspunda

intr.-o problema de ordin personal sau atunci cand a fost nominalizat de un alt vorbitor'

il) pre'ederile alin.(l ) se aplica si in cazul in care se cere cuvantul in probleme de

regularnent.
Art.38. presedintele de sedinta sau reprezentantul oricdrui grup de consilieri poate

propune incheierea dezbaterii unei probleme puse in discutia conriliului local.

Fropun...u de incheiere a derzbaterii se supune votului. Discutiile vor fi sistate daca

propunerea a fost acceptata de majoritatea consilierilor.
Art.39. Este interzisa proferarea de insulte sau calomnii de catre consilierii

prezenti la sedinld,precum si dialogul dintre vorbitori si persoanele aflate in sala.

Art.40. ln cazul in care desf-asurarea lucrarilor este perturbata,presedintele de

sedinta poate intrerupe dezbaterile.El poate aplica sanctiunile stabilite de Statutul

alesilor locali in competenla sa ori poate propune consiliului aplicarea de sanctiuni
corespunzatoare.

Art.4l. Asupra proictelor de hotirAri au loc dezbateri generale si pe ar-ticole.

consilierii putdnd formula amendamente de fond sau de redactare.Amendamentele
tbnrulate se supun votului consiliului local in ordinea lbrmularii lor.Daca s-a adoptat un
amendarnent.celelalte se socotesc respinse fara a se mai supune votului.

SECTIUNEA 2
Elaborarea proiectelor de hotirA re

Art.12. (1) Dreptul la initiative pentru proiectele de hotarare ale consiliului local
apartine primarului si consilierilor.

(2) Proiectele de hotdrdre vor fi insotite de o expunere de motive si vor t'i

redactate in conformitate cu normele de tehnica legislativa.In acest scop,secretarul
comunei si personalul de specialitate din cadrul aparatului propriu al consiliului vor
acorda sprijin si asistenlS tehnica de specialitate.

Art.43. (l) Proiectele de hotdrAre se inscriu pe ordinea de zi a sedintelor prin
mentionarea titlului sia initiatorului.

(2) Ploiectele de hotdrAre se aduc la cunostinta consiiierilor de indata,cu indicarea
cornisiilor carora le-au fbst trimise spre avizare si cu invitatia de a formula si depune
arnendarlente.

(3) Operaliunile prevazute la alin.(2) se realizeaza prin grija secretarului cornunei.



Art.4.l.(l)ProiecteledehotdrAresicelelaltematerialesetrimitspredezbatere
comisiilordespecialitatealeconsiliuluilocal,precumsicomparlimentelorderesofiale
aparatuluipropriualconsiliului,invedereaintocmiriiraporlului.Norninalizarea
co,risiilor si compartimeri"to, .uroru li se trirnit materiale spre analiza,se face de catre

prirnar imPreuna cu secretarul'
(2)odatacutransmitereaproiectelorSevaprecizasidatadedepunerearaportului

si ar.izului. avandu-se grija ca raportul sa poata tr trimis si comisiei de specialitate

inainte de intoctnirea de catre aceasta a avizului'

(3)Initiatorulproiectuluisaualaltorpropuneri,lepoatefetragesaupoaterenunta
"ir-r orice moment,la sustinerea lor.

Art.45. ( I ) Dupa examinarea proiectului sau propunerii,,comisia de specialitate a

corrsiliului local intocmeste un aviz cu privire la adoptarea sau,dupa caz.respingerea

[.r'oiectului ori propunerii examinate.Daca se plopune adoptarea proiectului'se pot

ttrlmula alnendatnente.
(l) Ar izul se transmite secretalului comunei care va dispune masurile

L^orespunzatoale difuzarii lui catre prirnar si catre consilieri,cel mai tarziu odata cu

inl itatia la sedinta.
Art.46. Proiectele de hotArare si celelalte propuneri,insotite de avizul corrisiei de

specialitate si de raporlul cornparlitnentului de resort din aparatul propriu al

consiliului,se inscriu pe ordinea de zi si se supun dezbaterii si 'u'otului consiliului in
prirna sedinta ordinara a acestuia.

Art.47. ( I ) Votul consilierilor este individual si poate fi deschis sau secret.
(2) Votul deschis se exprima public prin ridicarea mdinii sau prin apel nominal.
(3) Consiliul local hotaraste,la propunerea presedintelui de sedinta,ce modalitate

de'u'ot se va fblosi, in afara de cazul in care prin lege sau regulament se stabilste o alta
modalitate.

Art.48. (l) Votarea prin apel nominal se desfbsoara in modul unnator:
presedintele explica obiectul votarii si sensul cuvintelor,,pentru"si ,,contra". Secretarul
comunei va da citire nurnelui si prenumelui fiecarui consilier.in oldine
alf-abetica.Consilierul norninalizat se ridica si pronunta cuvantul ,,pentru" sau

..contla".in Iunctie de optiunea sa.

(2) Dupa epuizarea listei votul se repeta prin citirea din nou a numelui
consilierilor care au lipsit la primul tur.

Art.,l9. ( I ) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.
(2) Redactarea buletinelor de vot va fi clara si precisa,fErh echivoc si fEri putinla

de interpretari dit'erite.Pentru exprimarea optiunii se vor folosi,de regula, cuvintele,,da"
sau ,,nu".
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SECTIUNEA 3
Procedura de vot
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(3) Buletinele de vot se introduc intr-o uma'La numararea voturilor nu se iau in

calcul buletinele de vot p..u.. nu a tbst exprirnata optiunea clara a consilierului sau au

tbst tblosite arnbele cuvinte prevazute la alin'(2)'

Art.50. (i) Hotarariie"iuir" p.opr,reri se adopta cu vorul majoritatii consilierilor

p."r.n,i, in utara'ae cazul in.u'",ptin lege sau. regulament'se dispune altl-el'

(2) Abtinerite se contabilizeaza la voturile"contra'"

i:i ou.u in sala de sedinte nu este intrunit c'orumul legal,presedintele am6nd

\ olarea pAna la intrunirea acestuia.

Art.51. consitierii au dreptul sa solicite ca in procesul verbal sa se consemneze

expres modul in care au votat,secretarul flind obligat sa se conformeze'

Art.52. Proiectele de hotSrdri sau propunerile respinse de consliu nu pot ti

readuse in dezbaterea acestuia in cursul aceleasi sedinte'

CAPITOLUL IV
lntreba ri,i nterpela ri,petitii si informarea consilierilor locali

CAPITOLUL V
Dispozitii privind exercitarea mandatului de consilier

SECTIT,NEA I Drepturile si obligatiile consilierilor locali
SECTIUNEA 2 Sanctiuni

SECTIUNEA I
Drepturile si obligatiile consilierilor locali

I

Art.53. ( I ) Consilierii pot adresa intreblri primarului,viceprimarului si

secletarului comunei precum si sefilor compaftimentelor din aparatul propriu al
primarului sau ai serviciilor si unitatilor subordonate.

(2) Prin intrebare se solicita informatii cu privire la un fapt cunoscut.
(3 ) Cei intrebati vor raspunde,de regula,imediat sau,daca nu este posibil.la

urfilatoarea sedinta a consiliului.
Art.54. Interpelarea consta intr-o cerere prin care se solicita explicatii in legatura

cu un tapt cunoscut.Cel interpelat are obligatia de a raspunde in scris,pana la urmatoarea
sedinta a consiliului local,sau oral,la proxima sedinta,potrivit solicitarii autorului
interpelarii.

Art.55. Consilierii pot solicita informatiile necesare exercitarii mandatului,iar
compartimentul,serviciul sau unitatea vizata sunt obligate sa i le fumizeze la termenul
stabilit. Informatiile pot fl cerute si comunicate,in scris sau oral.

Art.56. Orice cetatean are dreptul sa se adreseze cu petitii consiliului local.
Acestea se inscriu intr-un registru special,sunt analizate si solutionate potrivit

reglerr.rentarilor legale in vigoare. Semestrial consiliul analizeaza modul de solutionare
a petitiilor.
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Art.ST.Dupavalidareaalegerilor,consilieruluilocaliseelibereazalegitimatia
d. .o,rrl1i., pr..r, si semnul diinctiv prevazut de Statutul alesilor locali

Art.58. (1) pentru ilt.i;;" la sedintele. consiliului local si ale comisiilor de

specialitate.consilierrl prlir,..,"'o indemnizatie de sedinta in cuantumul si conditiile

stabilite de lege.
(2)Consilierularedreptul,dlpacaz,|adiumadedeplasaresiplatacheltuielilorde

transport si de cazare pentru activitaiile prilejuite de exercitarea mandatului..

Art.59. Schlmbarile survenite in aitivitatea consilierului,in timpul exercitarii

rurandatului,se aduc 1a cunostinta consiliului local in cel mult 10 zile de la data

producerii acestora.
Art.60. ( l) participarea consilierilor la sedintele consiliului local si ale comisiilor

de specialitate este obligatorie.
(2) Consilierul nu poate lipsi de la sedintele consiliului sau ale comisiilor de

specialitate din care face parte,dec6t in cazul in care a obtinut aprobarea consiliului,

respectiv a presedintelui comisiei,daca are motive temeinice.
Art.6l. Consilierul care absenteaza nemotivat la doua sedinte consecutive va fi

sanctionat potrivit Statutului alesilor locali.
Art.62. Consilierul local poate demisiona anuntand in scris Consiliului local.

Solutionarea cererii se va face in conditiile si cu procedura stabiliti potrivit prevederilor
Statutului alesilor locali.

SECTIUNEA 2
Sanctiuni

Art.63.( 1 ) Incalcarea de catre conslieri a prevederilor Legii adrninistratiei publice
locale nr.2 l5/2001, cu modit'icarile si completarile ulterioare, a prevederilor Legii
alesilor locali nr.393/ 2004 si a prezentului regulament de organizare si functionare a

consiliului local,atrage aplicarea urmatoarelor sanctiuni :

a) avertisrnentul;
b) chemarea la ordine;
c) retragerea cuvantului;
d) eliminarea din sala de sedinte;
e) excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiei de specialitate;
t) retragerea indemnizatiei de sedinta, pentru I -2 sedinte.
(2) Sanctiunile prevazute la alin.(l) literele a)-d) se aplica de catre presedintele de

sedinta,iar cele de la literele e) si 0 de catre consiliu,prin hotdrAre.
(3) Pentru aplicarea sanctiunilor prevazute la lit.e) si f),cazul se va transrnite

courisiei de specialitate care are in obiectul de activitate si aspectele j uridice,aceasta
prezentand un rapoft intocmit pe baza cercetarilor efectuate,inclusiv a explicatiilor
fiunizate de cel in cauza.

Art.64. La prima abatere,presedintele de sedinta atrage atentia consilierului in
culpa si il invita sa respecte regulamentul.
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Art.65.Consilieriicarenesocotescalefiismentulsiinvitatiaplesedinteluisi
ContinuaSaSeabatadelaregulament,precumslcelcareincalcainmodgrav,chiarpentru
nlirna data.dispozitiile regul"a'nentului'r or fi chernati la ordine'

" ' '' d;;;:rlu otainl se inscrie in procesul lerhal de sedinta'

Art.66.Inaintedeafichematlaordine'consilierulesteinvitatdecatrepresedinte
sa isi retraga .uu .u 

"*pti." 
cuvantul ori expresiile care au generat incidental si care ar

oirrg" ufriiu..a sancriunii- Daca expresia inirebuintata a fost retrasa ori daca explicatiile

du,."rrni apreciate de presedinte ca iatisfacatoare, sanctiunea nu se mai aplica.

Art.67,ln cazul in care,dupa chemarea la ordine un consilier continua sa se abata

de la regularnent,presedintele ii va letrage cuvantul,ial daca persista,il va elimina din

srla.Elirninar-ea din sala echivaleaza cu absenta nemotivata de 1a sedinta.

Art.68. In cazul unor abateri grave,savarsite in mod repetat,sau al unor abateli

cleosebit de -e.rave.consiliul 
poate aplica sanctiunea excluderii temporare a consiliertrlr-ri

de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate.

Grar, itatea abaterii va fi stabilita de comisia de specialitate care are in obiectul de

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

Art.69. Excluderea de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate are

drept consecinta neacordarea indemnizatiei de sedinta pe perioada respectiva.

Art.70. In caz de opunere, interzicerea participarii la sedinte se executa cu

ajutorul fbrtei publice puse la dispozitie presedintelui.
Art.7l. Sanctiunile prevazute la art.63 lit.e) si f) se aplica prin hotarare adoptata

de consiliu cu votul a cel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie.Pe
perioada aplicarii sanctiunii,consilierii in cauza sunt scosi din cvorumul de lucru.

Art.l2. Pentru mentinerea ordinii in sedintele comisiilor de specialitate,
presedintii acestora au aceleasi drepturi ca si presedintele de sedinta. Acestia pot aplica
sanctiunile prevazute la art.63 lita)-d).

CAPITOLUL VI
Aparatul permanent al consiliului local

Art.73. ( l) Pentru buna organizare a lucrdrilor consiliului local, precum qi

pentru solulionarea altor aspecte din activitatea sa, acesta poate crea un post cu actir, itate
pennanenta, pe care vor h incadrate, prin hotirdre, persoane care au studii superioare, de
reeuld juridice sau adrninistrative.
(2) Funcliile pe care vor fi incadrate persoanele prevdzute la alin. (1) se stabilesc prin
hotir6re a consiliului local, iar seleclionarea acestor persoane se face pe bazd de concurs
sau examen organizat in condiliile legii. Comisia de concurs se stabileqte de consiliul
local.

Art.14. - Salarizarea persoanelor prevdzute la art. 73 se face potrivit prevederilor
Legii I 53/201 7-pr"ivind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu
rnodificarile si completarile ulterioare, iar cheltuielile aferente se suportA din bugetul
local.
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Art.75 . - ( I ) Apararea intereselor consiliului local in fala instanlelor de .ludecatd se

t'ace rle persoana angajatd, potrivit arr. 73,, dac6 acestea au pregatirea prof-esionald

corespunzdtoare, sau de un apdrdtor ales, in mdsura in care asistenla juridica nu poate ti
asiguratd altfel. Cheltuielile se suportd din bugetul local.

(2) In situa{iite pl'evazute la alin. ( l) irnputernicirea se semneazd de pregedintele
de Eedin@.

Art.76. - (l) Persoanei angajate potrivit ar1. 73 nu i se aplicd prevederile Legii nr.
I 88/ I 999 privind Statutul funclionarilor publici, cu modiflcdrile ulterioare, acesta

urrndnd a-gi desligura activitatea pe bazd de contract de muncd.
(?) Persoana incadratd pe postul creat potrivit aft. 73 i$i desllgoari activitatea sub
coordonarea secretarului comunei ;i colaboreazd cu acesta la pregdtirea Eedinlelor
consiliului local. asigurarea documentdrii gi infonndrii consilierilor, intocmirea gi

difuzarea c6tre aceEtia a dosarelor de gedinla gi a oricdror alte materiale.

Presedinte de sedinta.

a\N
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HOTARARE
privind aprobarea angajarii doamnei Porcoi Ana Georgiana - ca asistent personal

pentru Crivisan Constanta - persoana cu handicap grav

Consiliul Local al comunei Iordacheanu. judetul Prahova;
Avand in vedere prevederile art. 5, alin 1, din H.G nr.42712001 privind aprobarea

Normelor metodologice privind conditiile de incadrare. drepturile si obligatiile asistentului personal al
persoanei cu handicap, cu moditicarile si completarile ulterioare ;

In baza Legii 44812006 privind protectia si promovarea persoanelor cu handicap. cu
completarile si modificarile ulterioare ;

In temeiul art.36 alin.(2) lit d. coroborat cu alin.(6) lit.a) pet.2. precum si art.45 alin.(l) coroborat
cu art. ll5 alin.(l) lit.b) din Legea 21512001. privind administratia publica locala. republicata, cu

modifi carile si completarile ulterioare:

HOTARASTE:

Art.l. Angajarea pe durata determinata (valabilitatea certificatului de incadrare in grad de
handicap) ca asistent personal pentru p€rsoana cu handicap gmv. pentru Crivisan Constanta" bolnav cu
handicap grav. pe Porcoi Ana Georgiana, legitimat cu Cl, seria PX. nr. 230067, CNP
2830705297321.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari. se desemneaza primarul comunei
Iordacheanu si compartimentul resurse umane. dupa completarea dosarelor de catre persoanele care
urmeaza a fi angajate.

Art.3. Secretarul comunei. va comunica prezenta hotarare persoanelor interesate.
Data in comuna Iordacheanu, judetul Prahova.

Presedinte de sedinta , Contrasemneaza,
Secretar-
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HOTARARE

privindcompletareasTRATEGlElLocALEDEDEa/oLTAREDURABILAACoMUNEI
IoRDACH EANU 20',1 4-2020'

Consiliul local al comunei Iordacheanujudetul Prahova '

Avand in vedere ca in aceasta perioada Primaria Comunei Iordacheanu prin compartimentele de

snecialitate doreste sa A"puru- ao"r."|rtatia pentru obtinerea de fonduri GAL nerambursabile pentru

;5;lt;;;;;;bt*,turtul ,.,luoa"*irare baza sport-iva sat tordacheanu,comuna Iordacheanu"

In baza prevederilor a-rt:6,45 si 115 din legea 215120O1. privind administratia publica locala

republicata,cu modificarile si completarile ulterioare

H O TARA ST E:

Art. 1. Completarea strategiei l-ocale de Dezvoltare Durabila a comunei Iordacheanu 2014-

2020,aprobata de catre Consiliul Local prin HCL 50 / 15'10.2013,dupa cum urneaza :

I-a capitolul 4.-Implementarea ,monitorizarea si evaluarea sfategiei, punctul 4.1. - Planul de

actiune - Portofoliul de proiecte prioritare pt perio ada 2074-2020 se va completa cu obiectivul -
.,Modernizare baza sportiva sat Iordacheanu,comuna Iordacheanujud.Prahova.

PRE DINTA
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HOTARARE
privind alegerea pre$edintelui de gedin@

Consiliul LocaI al comunei Iordacheanu, judetul Prahova;
In temeiul aft.35(l ) din Legea 21512001- privind administratia publica

locala,republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

I IOTARASTE:

de sedin ta,
olae

Contrasernneaza.

Articol unic. Alegerea dornnului Constantin Aurel - presedinte de sedinta al
Consiliului Local al comunei lordacheanu, judetul Prahova, pentru lunile August,
Septernbrie si Octombrie 2018.
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