
WRepublica Moldova

Consiliul orlgenesc Ungheni

D E  C  IZLEnr . l l 3
din 19.02.2004

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind
constituirea gi func(ionarea Consiliului origenesc Ungheni

inbaza art. 18, alin. 2), pct. d) al Legii privind administralia publicd 1oca15 nr.

123 - XV din 18.03.03, Regulamentului-cadru privind constituirea gi func{ionarea

consiliilor locale qi raionale, adoptat prin Legea ff. 457-XY din 14.11.2003,

Consiliul ordqenesc Ungheni

DECIDE:

Se aprobd Regulamentul privind constituirea gi func{ionarea Consiliului

or6genesc Ungheni (se anexeazd).

Preqedinte al gedin{ei Dumitru Radu

Secretar al

Consiliului origenesc Petru Langa

Secretarul
Consiliului Municipal GAVRILIUC



ta decizia consitiutui *a!!f!!,
nr. I/3 din Igfebruarie 2004

pRIVIND."n'ytf#r"tfrYf UIFh.TIoNAREA
CONSILIULUI ORA$ENESC UNGHENI

c o N s r r r u r REA' ;ii,J, ], r|ro, o nI s n N z s c

Capitolul I

MODUL DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI

1. Prima gedin;d (d" constituire) a Consiliului local se convoacd, itr

condifiile Legii privind administrafia publicd locald, fir termen de 20 de zile de ia

data validdrii mandatelor de consilier.

Consiliul local este legal constituit dacd sint validate mandatele a cel pufin

doud treimi din numdrul de consilieri

Convocarea consilierilor Consiliului local in prima gedinfd (de constituire)

a consiliului se face prin hotdrdre a consiliului electoral de circumscripfie.

Prima gedinp a Consiliului local este deliberativd dacd la ea participd cel

pufin doud treimi din numdrul consilierilor alegi. in cazul fir care aceastd

majoritate nu poate fi asiguratd, gedinfa se fine peste 3 zrle, respectdndu-se

aceleagi condifii. Dacd nici la a doua convocare gedinga nu este deliberativd, se

procedeazd la o noud convocare peste 3 zile. La aceastd nou6, a treia convocare/

iedinta este deliberativd dacd se asigurd prezen,tamajoritdfii consilierilor aleqi. in

situafia in care, din cauza absenfei nemotivate a consilierilor, consiliul nu poate fi

convocat qi de aceastd datd, el se considerd duolvat de drept.

Lucrdrile primei gedinpe (de constituire) sdnt conduse de cel mai fir vdrstd

consilier, asistat de L sau 2 dintre cei mai tineri consilieri prezenf,la gedin;d.

La prima gedin;d (de constituire) a consiliului participd gi reprezentantul

consiliul electoral de circumscripfi" sau, respectiv, al Comisiei Electorale

Centrale.
2. Reprezentantul consiliului electoral de circumscripfie sau al Comisiei

Electorale Centrale aduce la cunogtinfa consilierilor hotdrdrea instanfei judecdtoregti

privind legalitatea alegerilor din circumscripfia respectivd 9i rezultatele validdrii

mandatelor consilierilor gi le irrmdneazd legitimafiile.

3. Dupd constituirea legald a Consiliului local, consilierii formeazl. fuacfttri,

alianfe, blocuri.

Fracflunea constd din cel Pu,m 3 consilieri.

Fracfiunile se constituie, de regulo la prima gedinfd (de constituire) a

consiliului, inbazd. de liste ale partidelor, organizaf,ilor social-politice gi blocurilor

electorale. Constituirea fracfunii se consemneazd intr-un proces-verbal. Procesul-

verbal gi declarafa cu privire la constituire fracflunii se transmit pregedintelui

gedin;ei pentru a fi anexate la procesul-verbal al gedintei consiliului.
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Consilierii din partea partidelor, otga:mzafiilor social-politice gi blocurilor

electorale care nu au intrunit numdrul necesar pentru a constitui o fracfiune,

precum gi consilierii independen! se pot reuni pentru a constitui o fracflune sau se

pot afilia altor fracfiuni.
Fracflunile constitnite $i aleg orgariele de conducere sau conducdtorii.

Alianlele gi blocurile se constituie din mai multe fracfiuni gi din consilierii

independenf,, dupd constituirea fracfiunilor. Constituirea alianlelor gi blocurilor se

consemneazl. intr-un proces-verbal. Procesul-verbal gi declarafla cu privire la

consti.tuirea alianfei sau blocului se anexeazd, la procesul-verbal al gedintei

consiliului in cadml cdreia este anunfatti constituirea acestora.

4 Dupd validarea mandatului prinrae'ului, Consiliul ordgenesc alege din
rdndurile consilierilor vice-primarii.

Candidatura pentru func'fia ile aice-primnr se propune de'cdtre primar ilupd
c onsultar ea fr a cfiunil or.

Alegerea vice-primarilor se efecfueazd 
'in 

condifiile Legii privind
administrafia publicd locald.

5. Secretaral consiliului este nurnit de consiliul respectiv, in temeiul
concluziei comisiei",de concurs pentru ocuparea funcfiei vacante de secretar, la
prima gedinfe a consiliului, dupd anunlarea rtrezultatelor concursului organizat in
conformitate cu legislafia in vigoare.

$efii de servicii publice locale, de inlreprinderi din subordinea Consiliului
ordgenesc sAnt desemnafi prin decizia consi{iului, adoptatd cu votul majoritdfii
consilierilor prezenfi, la propunerea primdrului.

Destituirea din funcfie a conducdto!:ilor 
'nominalizaf. 

se face de cdtre
consiliu, la propunerea prirnarului sau a cel pu,m unei treimi din numdrul
consilierilor alegi, cu votul majoritdfii consiliei'ilor prezenfi, tur temeiurile gi
modul stabilite de legislafie:

6. Comisia de concirrs pentru ocuparea funcfiei respective se forrneazS, de
cdtre'Consiliul ordgenesc in baza Regularnentului cu privire la organizarea
concursului pen{ru ocupiu"ea fungliei publice vacante in autoritdfile publice,
aprobat de Guvern.

Capitolul II
coNs TITUTRE A $r FUNCTIONAR E A C O Mr ErrL AR CONS UL T ATrVE

DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI
7. Dupd constituire, Consiliul local formeazf, comisii consultative de

specialitate pentru pringipalele domenii de activitate.
Principalele domenii de activitate tn care se pot organiza comisii de

specialitate sunt:
a) agriculturd gi industrie;
b) activitdli economico-financiare;
c) activittifi social-culturale, turism gi culte;
d) protecfia mediului, amenajarea teritoriului ;
e) invdtdmdnt, protecfie sociald, sdnHtate publicd gi muncd;
f) drept gi disciplind,
8. Domeniile de activitate in care se forme azd, comisii de specialitate,

denumirea acestora si numdrul de membri, care tntotdeauna trebuie sd fie



impar, se stabilesc de cdtre Consiliul local in funclie de specificul 9i

necesitdlile fiecdrei unitdli administrativ-teritoriale. La decizia consiliului,

comisia poate fi formatd pentru mai multe domenii de activitate.

9. Comisiile de specialitate se formeazd. pe intreaga duratd de activitate

a consiliului. Membri ai acestora pot fi numai consilierii. Activitatea in

cadrul comisiilor nu este remuneratd.

L0. Comisiile de specialitate sdnt structuri de lucru consultative ale

consiliilor gi sAnt menite sd asigure eficienfa activitdfii lor. Comisiile de

specialitate poartd rdspundere in fala consiliului gi sint subordonate

acestuia.
1'1.. Fiecare comisie de specialitate igi alege, prin vot deschis al

majoritdfii membrilor sdi, pregedintele 9i secretarul.' 
1,2. $edinfa comisiei de specialitate se convoacd de pregedintele

acesteia. Comisiile se convoacd, ori de cAte ori este necesar, la decizra

pregedintelui comisiei.

$edinfa comisiei este deliberativd dacd la ea sdnt prezenfi majoritatea

membrilor comisiei.

$edinfele comisiei, de reguld, sint afigate pe Panoul informativ.

La gedinfa comisiei pot fi prezenfi, fdrd, drept de vot, consilierii care nu

sint membri ai acestei comisii.

Comisia poate invita sd participe la gedinfele sale specialigti din

cadrul Primdriei sau din afara acesteia. La gedinfele comisiei au dreptul sd

participe gi consilierii ale cdror propuneri fac obiectul lucrdrilor comisiei.
- 

19. Membrii comisiei de specialitate sAnt ingtiinfafi despre gedinla

acesteia d.e cdtre pregedintele comisiei, cu asistenla secretarului consiliului.

14.In u*"r.itu.ea atribufiilor, comisia de specialitate adoptd decizii cu

votul deschis al majoritdfii membrilor sdi.

Deciziile comisiei au un caracter de recomandare pentru consiliul

respectiv.
15. Numdrul locurilor care revin fiecdrui grup de consilieri sau

consilierilor independenfi in fiecare comisie de specialitate se stabilegte de

cdtre Consiliul local, in funcfie de ponderea acestora in cadrul consiliului.

fn funclie de numdrul membrilor consiliului gi numdrul comisiilor de

specialitate, un consilier poate face parte din 1-3 comisii, dintre care una

este comisia de baz6. a acestuia.

16. Comisia de specialitate are urmdtoarele atribulii principale:

a) identificd gi examine azd problemele! din domeniul ei de activitate, care

necesitd solufionare de cdtre consiliu;

b) analizeaz6 proiectele de decizii ale consiliului gi prognozeazd' consecinfele

realizdrii acestora;

c) lntocmegtb avize asuPra proiectelor de

examinat€, P€ care le ptezintdconsiliului;

decizii privind Problemele

d) se pronunld asupra altor chestiuni remise comisiei spre avizare de cdtre

consiliu.
Comisia de specialitate indeplinegte gi alte atribulii stabilite prin

Regulamentul de constituire gi funcfionare a consiliului sau lnsdrcindri date
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prin decizta consiliului, dacd acestea lin de domeniul de activitate a
comisiei.

12 Pregedintele comisiei de specialitate exercitd urmdtoarele atribufii
principale:

a) reprezintd comisia in raporturile cu consiliut gi cu celelalte comisii;
b) convoacd gi conduce gedinfele acesteia;,

c) propune ca la lucrdrile comisiei sd participe gi alte persoane interesate,
dacd este necesar;

d) participd la lucrdrile altor comisii; care examineazd probleme ce
prezintd importanfd pentru comisia pe care o conduce;

e) anunfd rezultatul votdrii in cadrul comisiei;

0 sustine in gedinlele consiliului avizele.formulate de comisie.
Pregeclintele comisiei exercitd gi alte atribufii referitoare la asigurarea

otganizatoricd a activitdfii comisiei, prevdzute de Regulamentul de
constituire gi funcfionare a consiliului sau stabilite de consiliu.

18. Ordinea de zi a gedinfei comisiei de specialitate se aprobd de
membrii comisiei la propunerea pregedintelui acesteia. Oricare dintre
membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor
probleme suplimentare numai pind la incepeiea gedinlei comisiei.

19. Prezenla membrilor comisiei de specialitate la gedinlele acesteia
este obligatorie. in caz de absentd a consilierului fdrd motive intemeiate de
la 3 gedinle consecutive ale comisiei Ce bazd. pentru el, pregedintele
comisiei poate aplica acestuia sanctiunile ce lin de competenta sa sau
poate ProPune consiliului aplicarea' altor sanctiuni prevdzute ln
Regulamentul de constituire gi functionare a consiliului, inclusiv
excluderea consilierului din componenfa comisiei. Absenfa consilierului,

PrecLlm gi sanctiunile propuse de pregedintele comisiei se consemneazd,
in procesele-verbale ale gedintelor respective ale comisiei.

20. Lucrdrile gedintelor comisiei se consefilneazd, in procese-
verbale. Dupd incheierea gedinfei, procesul-verbal este semnat d.e cdtre
pregedirrtele gi secretaiul comisiei.

Pregedintele comisiei poate permite ca procesele-verbale ale
gedinfelor sd fie consultate de alte persoane, interesate, care nu au
participat la gedintd., cu exceplia proceselor-verbale intocmite in gedinfe
inchise.

Titlul II

'EDTNWLE CONSILTULUT LO CAL

Capitolul I
ATRIB UTIILE PRE$EDINI-ELUI gED INTEI FI

ALE SE CRETARULUT CONSIL IULUI
21. Consiliul local alege, prin vot deschis, cll votul majoritdfii

consilierilor prezenfi, pentru durata unei gedinge, un pregedinte care o
ptezideaz6., asistat de secretarul consiliului. Votarea este organizatd de
secretarul consiliului.
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Rezultatul alegerii pregedintelui gedinlei se consemneazd in procesul-

verbal al gedinlei. t

in ii".*" gedinld, consiliul desemneazd:un consilier din cei Prezerrfi,
care semneazd. decizia consiliului in cazul in care pregedintele gedinlei se

afld in imposibilitatea de a o sernna.

22. Pr egedintele gedinlei exercitd urmd.toarele atribulii principale:

a) conduce gedinlele consiliului;

b) supune votului consilierilor proiectele de decrzii, asigurd

numdrarea voturilor gi anunfd, rczultabul votdrii, cu precizarea voturilor ,ptott,

,,contra" gi a ,,abginetilot";
c) semneazf. deciziile adoptate de consiliu, chiar dacd a votat

impotriva adoptdrii acestora, Precum 9i procesul-verbal al gedinfei;

d) asigurd menlinerea ordinii in cadrul gedinlelor gi respectarea

regulamentului de desfdgurare a gedinfelor, aprobat de consiliu;

e) supune votului consilierilor in gedinld orice problemd care intrd

in competenla de solulionare a consiliului;

f) aplicd, dupd caz, sarrctiuni in limita competenlei sale sau ProPune
consiliului aplicarea unor asemenea sancliuni.

Pregedintele gedinlei tndeplinegte gi alte atribulii prevdzute de lege,

de Regulamentul de constituire gi funclionare a consiliului, precum $i

insdrcinhrile consiliului.

23. in cazul in care, pe parcursul gedinlei consiliului, pregedintele ales

pentru gedinfa respectivd, inclusiv prima gedinld (de constituire), nu i9i

poate exercita atribuliile sale, consiliul procedeazd la alegerea unui alt

pregedinte al gedinlei, fryt care se consemneazd. in procesul-verbal al

acesteia. in acest caz, procesul-verbal gi deciziile adoptate ln cadrul

lntregii gedinle sint semnate de pregedintele nou-ales.

24. Secretarul consiliului participd, in mod obligatoriu, la gedinlele

consiliului fdrd drept de vot.

Pe l6ngd atribufiil e prevdzute de Legea privind administrafia publicd

locald, secretarului consiliului ii revin urmdtoarele atribufii principale

referitor ta organi zareagi desfdgurarea gedinlelor consiliului:

a) asigurd ingtiinlarea consilierilor despre convocarea consiliului, iat

la cererea primarului sau a cel pulin o treime din numdrul consilierilor

alegi, orgatizeazl, indeplinirea gi a altor acfiuni necesare in$tiin,fuii

consilierilor gi convocdrii consiliului;

b) asigurd efectuarea lucrdrilor de secrbtariat aferente gedinfei consiliului;

c) face apelul nominal 9i line evidenfa participdrii la gedinle a

consilierilor;

d) num6rd voturile gi consemneazd rezuLtafiel votdrii, Pe care il prezintd

pregedintelui'gedinlei, cu exceplia cazurilor cdnd consiliul fottneazi' comisia

pentru numdrarea voturilor in anumite chestiuni de pe ordinea de zi

supuse votdrii;

e) inJorrn eazd., in caz de necesitate, pregedintele gedinlei, despre numdrul

d.e voturi necesar pentru adoptarea unei sau altei decizli a consiliului;

f) asigurd lntocmirea procesului-verbal al gedinlei, Precum 9i a dosarelor

in care se pdstrea ze rniterialele privind fiecare chestiune din ordinea de



zi a gedinfei, legarea, numerotarea paginilor, serrrnarea gi gtampilarea
acestora;

g) urmdregte ca, la dezbaterea anumitor probleme gi la adoptarea
deciziilor asupra lor, sd nu participe consilierii prezenli la gedintd caie cad
sub incidenia art. 25 din Legea privi rd administralia publicd locald,
informeazd pregedintele despre asemenea situalii gi face cunoscute
consilierilor consecinlele prevdzute de lege in astfel de cazuri;

h) contrasenrleazd, in condi;iile legii, deciziile consiliului, cu exceplia
deciziei de numire in funclie a secretarului consiliului;

i) acordd consilierilor', precum gi acestora in calitate de membri ai
comisiilor de specialitate, asistenfd gi sprijin in activitatea lor, inclusiv la
redactarea proiectelor de decizii sau la definitivarea celor discutate gi
aprobate de consiliu.

Secretarul indeplinegte gi alte atribufii stabilite de lege, de
Regulamentul de constituire gi func,ticnare a consiliului, precum gi
insdrcindrile consiliului privitor la buna organizare gi des?egur are a
gedinlelor consiliului.

_ Capitolul II
D E S F AIURAREA IEDINTEL O R

25. Ordinea de zi a gedinlei consiliului cuprinde numdrul curent
chestiunii propuse consiliului spre examina.re, denumirea chestiunii
numele raportorului (coraportorului).

In lngtiinlarea despre'convocarea gedinfei, pe ldngd ordinea d.e zi,
data, ora gi locul gedinfei, se indicd modul de familiarizire a consilierului
clr proiectele de decizii., cu avizele comisiilor de specialitate, cu
rapoartele sau informafiile conducdtorilor subdiviziuniloi subordonate,
cu timpul acordat declaraliilor politice, lntrebdrilor, interpeldrilor,
petitiilor gi altor probleme care se supun examindrii in gedinla consiliului.

Ordinea de zi a gedinfei consiliului se aduce la cunogtinld
locuitorilor unitdlii administrativ-teritoriale respective prin mass-media
sau prin orice alt rnijloc de informare.

26.Proiectul ordinii de zi se furtocmegte la propunerea primarului sau a
consilierilor'care au cerut convocarea consiliului in conditiile art. 20 din
Legea privincl administratia publicd .locald 

gi se ,,rf.rr." ,aprobdrii
consiliului la inceputul gedinfei.

27- Consilierii sAnt obligali sd participe la lucrdrile consiliului gi sd
igi lnregistreze prezenla la secretarul con.siliului.

Consilierul care nu poate lua parte la gedinld este obligat sd
comunice din timp despre absenla sa gi motivele absentei nemijlocit
primarului sau secretarului. Primarul sau secretarul sdnt obligalisd aducd
la cunogtinfa consilierilor prezenfi in gedin!5 informafia privind absenla
consilierului respectiv.

28. Dezbaterea problemelor se face in ordinea strictd in care acestea
stnt inscrise pe ordinea de zi aprobatd. Dezbaterea incepe cu prezentarea
succintd de cdtre raportor a problemei lnscrise pe ordinea de zi gi a

al
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proiectului de decizie asupra ei. Raportorul este, de reguld, consilierul

care a iniliat proiectul respectiv.

Pregedintele gedinlei are dreptul sd limiteze durata ludrilor de

cuvdnt, in funcfie de obiectul dezbaterii. In acest scop/ el poate propune

consiliului spre aprobare durata de timp ce va fi oferitd fiecdrui vorbitor,

precum gi durata totald de dezbatere a proiectului, cu exceplia cazului

cdnd consiliul, la lnceputul gedinfei, a adoptat regulamentul de lucru al

gedinlei consiliului.

in cadrul dezbaterii oricdrei probleme de pe ordinea de zi a

gedinlei consiliului, consilierul 19i poate exprima opinia numai in cazul in

care pregedintele gedinlei ii oferd cuvdntul. Consilierul este obligat ca in

luarea sa de cuvAnt sd se refere exclusiv la problema care formeazd.

obiectul dezbaterli.
29. Pregedintele gedinfei permite oricdnd unui consilier sd

rdspundd la problema care il privegte personal sau referitoare la

regulament.

30. Pregedintele gedinfei poate propune incheierea dezbaterii unor

probleme puse in disculia consiliului. Propunerea de incheiere a dezbaterii

se aprobd cu votul majoritdfii consilierilor prezenli.

31. Se interzice proferarea de insulte sau calomnii la adresa

consilierilor prezenfi la gedinld, precum gi dialogul dintre vorbitori gi

persoanele aflate in sald.

32. in cazul in care desfdgurarea lucrdrilor este perturbatd,

pregedintele gedinlei poate sd intrerupd, dezbaterile gi sd ceard respectarea

regulamentului, fiind in drept:

a) sd cheme la ordine;

b) sd retragd cuvdntul;
c) sd dispund eliminarea din sal6 a persoanelor, altele decdt consilierii,

care impiedicd desfdgurarea lucrdrilor.

33. Fale de consilierii care, in exercifiul mandatului, au comis abateri

de la prevederile legislaliei sau ale regulamentului, consiliul poate decide,

cu votul majoritdlii consilierilor alegi, aplicarea de sancfiuni, in limita

competenfei sale ori poate aplica urmdtoarele sanctiuni:

a) avertismen!

b) eliminarea din sala de gedinle.

34. $edinfele consiliului se desf5goard in limba moldoveneascd.

Actele consiliului se lntocmesc ai be adoptd in limba moldoveneasc5..

' CaPitolul III

ELAB ORAREA PROIE CTEL O R DE DE CIZN

35. Dreptul de inifiere a proiectelor de decizli ale consiliului

aparfine consilierilor. Propuneri vizavi de elaborarea unor decizii poate

fice primarul. Primarul poate participa consultativ la irrtocmirea deciziilor,

de comun acord cu consiliul.

36. Proiectele de decizii vor fi insolite de o notd informativd 9i vor

fi redactate in conformitate cu normele de tehnicd legislativd. in acest



scopu secretarul consiliului gi personalul de specialitate din Primdrie va
acorda asistentH tehnicd de specialitate. i

Proiectele de deci zii se preziritd, in li'mba moldoveneascd.
S7.Proiectele de decizii se propun pentru a fi incluse'in ordinea de zi

a gedinfei de cdtre primar consemnAndu-se titlul gi inifiatorul proiectului,
gi se aduc la cunogtinfa consilierilor imediat, cu indicarea comisiilor de
specialitate cdrora le-au fost remise spre avizare gi cu invitalia de a
prezenta amendamente.

38. Proiectele de decizii cu materialele de insotire se transmit spre
avizare comisiilor de specialitate ale 

'consiliului, 
compartimentelor de

specialitate ale primdriei gi serviciilor publice desconcentrate gi
descentralizate; in vederea intocrnirii unui raport.

O datd cu transmiterea proiectelor'. de decizii, se preciz eazd, gi data
prezentdrii raportului, informaliei gi a aviz:ului, cu condi;ia ca raportul gi
informalia sd fie remise gi comisiei de specialitate inainte de intocmirea de
cdtre aceasta a avizului.

Inifiatorul proiectului de decizie sau al altor propuneri le poate
tettage, sau poate renunta, lr:. orice rnoment, la susfinerea lor, p6nd la
inscrierea acestora in ordinea de zi.

39. Dupd examinarea proiectului de decizie gi a propunerilor
compartimentului de specialitate al Primdriei gi ale serviciiloi publice,
comisia de specialitate a consiliului intocmegte un aviz cu prlvire la
adoptarea, modificarea sau respingerea lor.

Avizele se transmit secretarului consiliului, care va dispune mdsurile
coresPunzdtoare de remitere'a lor cdtre primar gi cdtre 

".r,rili..i 
cel tdrziu

panA la data gedinlei consiliului.
40. Proiectele de decizii qi alte propuneri, insotite de avizul comisiei

de specialitate", gi de raportul compartimentului de specialitate al
primdriei gi, al serviciilor publice, se inscriu pe ordinea de zi gi se supun
dezbaterii gi votului consiliului tn gedinla;ordinard a acestuia.

41. Votul

Capitolul w
PROCEDURADEVOT

consilierilor este individual gi nu poate fi transmis altei
persoane. .

Votul consilierului se

Procedura votdrii deschise poate fi efecfuatd gi prin apel nominal.
Consiliul poate decide votarea $ecretd, la propunerea pregedintelui gedinfei

sau a unuia dinte consilieri, cu excepfia cazuluitr care, prin lege sau'regulament,
se stabilegte o anumitd modalitate.

42. Votarea prin apel nominal st: desfdgoard tn modul urmdtor:
pregedintele olerd explicafii asupra obiectului votdrii qi sensului cuvintelor
"pto" 9i 

!'contra". Secretarul consiliului dd citire numelui gi prenumelui fiecdrui
consilier tr ordine alfabeticd. Consilierul nominalizat se iiai.a gi pronuntd
cuvAntul "pr(r" sau "contra", tn funcfie de opfiunea sa.

43. Pentru exercitarea votului secret se folosesc bu.letinele de vot.

exprimd publip, prin riclicarea mdinii, in caclrul votirii deschise.
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Textul buletinelor de vot trebuie sd fie clar gi precis. Pentru exprimarea

opfiunii se folosesc cuvintele "pro", "contra" 9i,,abfinut".
Buletinele de vot se introduc in uma de votare. La numdrarea voturilor nu

se i-au in calcul buletinele de vot itr care nu a fost exprimatd opfiunea

consilierului sau au fost folosite mai multe cuvinte decdt cele prevdzute tr

prezentul punct pentru a-gi exprima opfiunea.

M.Decu;iile se adoptd cu votul majoritdfii consilierilor prezenf, cu excep$a

cazsluiin care, prin lege sau regulament, se cere o altd majoritate de voturi.

Dacd tr sala de gedinfe este intrunit cvorumul necesar conform inregistrdrii,

consiliul purcede la examinarea chestiunilor de pe ordinea de zi.

45. Consilierii au dreptul sd solicite ca tr procesul-verbal al gedinfei sd fie

consemnat expres modul in care au votat, secretarul fiind obligat sd se conformeze

acestei cerinfe.

46. Proiectele de drc:u/d sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi supuse

examindrii acestuia tn cadrul aceleiagi gedinfe.

irrrrnrnz{ntffi#}-, PErITrr
st r rFoR/vtaREA CONSTLTERILOR

47. Consilierii pot adresa intrebdri, in scris sau oral, primarului, vice-

primarului qi secretarului consiliului, gefilor serviciilor publice locale, precum 9i

altor persoane cu funcfie de rdspundere invitate la gedinfa consiliului.

Prin intrebare se solicitd informafii cu privire la un fapt necunoscut. Cei

intrebafi vor rdspunde, de regul5, imediat sau, dacd nu este posibil, la urmdtoarea

gedintd a consiliului.

48. hrterpelarea constd intr-o cerere prin care se solicitd explicafli in legdturd

cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligafia sd rdspundd ln scris, pdnd la

urmdtoarea gedintd a consiliului, sau oral,Ia proxima qedingd, potrivit solicitdrii

autorului interpeldrii.

49. Consilierii pot solicita informafile necesare serviciilor sau institufilor

publice localg iar acestea sint obligate sd le furrizeze fur termen de cel mult 2

sdptdmdni, dacd legea nu prevede altfel.

Informafiile pot fi cerute gi comunicate in scris sau oral.

50. Activitatea consilierilor ce line de solufionarea petifiilor 9i organizarea

audienlei se efectueazd,incorespundere cu Legea cu privire la petif,onare 9i alte

acte normative.
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