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PRIMARIA Cotnunei

CAPITOLUL I

CONSTITUIREA CONSILI ULU I LOCAL

Art.l.Consiliul Local al comunei Miroslava este autoritatea deliberativa a administratiei publice

locale. care coordoneaza treburile publice, in conditiile prevSzute de lege, pe teritoriul administrativ al comunet

Mi roslava, j udelul lla9i'

liul Local al comunei Miroslava este compus din l7 consilieri alegi prin vot universal, egal,

liber exprimat, in condiliile Legii nr.2l5l200l privind administra{ia public locald, ctt

,ompletdrile ulterioare, ,upoiur qi ia prevederile Ordinului Prefectului Judelului IaEi

privind stabilirea num6rului membrilorConsiliului Local de la l5 la l7 consilieri locali'

in asigurarea liberului exercitriu al mandatului lor, consilierii indeplinesc o flnclie de autoritate public6'

beneficiind de dispoziliile legii penale cu privire la persoanele care indeplinesc o funcJie ce implicd exerciliul

autorialii de stat.

Art.3.lncornpatibilitatea calitatii de consilier cu alte funclii, prevazute de Legea nr'2151 200 I privind

administra{ia publicd local6, cu m 9i completdrile ulterioare, precum si de Legea nr'l6l/2003 pentru

asigurarea transprarentei in exe emnitalilol. publice, a funcliilor publice 9i in mediul de afaceri'

prevenirea gi sanc{ionarea corupJiei numai dupi validarea mandatului, cel in cauz6 trebuind sd opteze in

termen de l0 zile, dupd care, daci acesta nu a optat pentru calitatea de consilier, in gedinla de consiliu urmdtoare'

pregedintele de gedinl6 va supune validdrii mandatul supleantului acestuia de pe lista partidului, alianlei

politice sau a alianlei electorale respective.

in cazul in care, pana la data validarii, un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe a

carui lista a fbst ales, la cererea scrisa a partidului respectiv, mandatul acestuia nu va fi validat' urmAnd a

fi validat primul supleant pe lista.

Art.4. (l) ln conformitate cu prevederile legii nr.21512001, Prefectul jude(ului Iaqi, convoaca consilierii

alesi la sedinta de constituire a Consiliului local Miroslava, precum si Primarul ales, in termen de 20 de zile de la

data alegerilor.
(2) $edintrr este legal constituita daca participa cel putin doua treimi din numarul consilierilor alesi' In

cazul in care nu se poate asigura aceasta majoritate, peste 3 zile se va organiza o noua sedinta' in acest scop

orefectul va emite un nou ordin de .onuo"ur.. Daca nici de aceasta data nu se prezinta cel putin doua treimi din

numarul consilierilor declarati alesi de catre biroul electoral de circumscriptie, Prefectul va face o noua convocare

peste alte 3 zile, emildnd in acest scop un nou ordin.

(3) Daca nici la a treia convocare nu se prezinta cel putin doua treimi din numarul consilierilor

declarati alesi, prefectul va dispune verificarea motivelor care au determinat neprezentarea la sedinta a consilierilor

absenti. Daca absentele nu au labaza motive temeinice, determinate de:

o boala, care a necesitat spitalizarea sau imobilizarea la pat;

. deolasarea in strainatate in interes de serviciu;

i evenimen[e de forta majora, cum

depl asarea.

ar fi: inundatii sau alte catastrofe care au impiedicat

Prefectul va emite un ordin prin care va declara

nemotivat de la ce:le 3 convocari anterioare.

vacante locurile consilierilor declarati alesi, care au lipsit

(4) inaintc de emiterea ordinului prevazut la alin.(3), Prefectul va verifica daca pe listele de candidati

depuse de parlidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale ai caror consilieri declarati alesi au lipsit

nemotivat mai sunt supleanti. in caz afirmativ, prin acelasi ordin, se va dispune organizarea unei noi sedinte de

constituire la care vor fi convocati supleantii.

(5) Daca pe listele de candidati ale paftidelor in cauza nu mai sunt supleanti sau acestia refuza la

randul ioi sa se prezinte la sedinta, PrefectuI va dispune organizarea de alegeri pentru completarea posturilor

declarate vacante potrivit alin.(3). Alegerile se vor organiza in conditiile legii si la acestea vor putea participa

toate partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale care au depus initial liste de candidati,

precum si candidatii independenti care nu au fost declarati alesi la alegerile anterioare'

Art.S. La sedinta de constituire legal intrunita poate pafticipa si Primarul care a fost declarat ales, chiar

daca procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizata.

Art.6.(1) $edinta de constituire este deschisa de Prefect sau de reprezentantul acestuia, care il invita pe cel

mai in varsta dintre consilieri, precum si pe cei 2 asistenti ai acestuia sa preia conducerea lucrarilor sedintei.

Asistenti ai prese,Cintelui de varsta vor fi desemnati cei mai tineri consilieri.

(2) Dupa preluarea conducerii sedintei se ia o pauza, in timpul careia se constituie grupurile de

consilieri, potrivit prevederilor statutului alesilor locali, iar Secretarul unitatii administrativ-teritoriale prezinta

oresedintelui de \iarsta si asistentilor acestuia dosarele consilierilor declarati alesi si pe cele
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PRIMARIA Com

ale supleantilor lor, asa cum acestea aLr fost prirnite de la biroul electoral de circumscriptie. Dosarele pot fi
insotite de optiunile scrise ale consilierilor alesi care ocupa functii incornpatibile, potrivit legii, cu calitatea de
cons i lier.

(3) Daca primarul declarat ales a candidat si pentru functia de consilier si a obtinut mandatul, dosarul
acestuia va fi inr;otit de optiunea scrisa pentru una dintre cele doua functii.

(4) Prev,oderile alin.(3) se aplica numai in cazul in care procedura de validare a nrandatului primarului a
fost finalizata.

Art.7.(l) La reluarea lucrarilor, consilierii declarati alesi vor alege prin vot deschis, exprimat prin
ridicare de maini, o comisie de validare alcatuita din 3 sau 5 consilieri locali, conform legii. Numarul membrilor
comisiei se stabiileste prin vot deschis, la propunerea presedintelui de varsta. Comisia este aleasa pe intreaga
durata a mandatr.rlui.

(2) Alegr:rea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul majoritatii consilierilor
prezenti la sedinta de constituire,iar rezulratul va fi consemnat in Hotararea nr. l.

Art.S.Comisia de validare a tnandatelor alege din randul membrilor sai un presedinte si un secretar, cu
respectarea proc,3durii de vot prevazute la art.4 alin.(3).

Art.9.(l) Dupa alegerea comisiei de validare se dispune o noua pauza, in timpul careia va fi
examinata de catre comisie, legalitatea alegerii fiecarui consilier, pe baza dosarelor prezentate de presedintele
de varsta si se elaboreaza propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor, in acest scop, fiind incheiat un
proces-verbal.

(2) Daca Primarul, al carui mandat a fost validat, a fost ales si consilier si opteaza pentru functia de
primar sau daca consilierii care detin functii incompatibile opteaza in scris pentru renuntarea la functia de
consilier, va fi examinat, in vederea validarii, dosarul supleantului, respectiv supleantilor de pe aceeasi lista,
in ordinea in carr: cei in cauza au fost inscrisi pe lista de candidati.

(3) Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusa de comisia de validare numai daca aceasta a
constatat ca au lbst incalcate conditiile de eligibilitate stabilite expres prin lege sau daca alegerea s-a facut prin
frauda electorala constatata de catre biroul electoral, potrivit prevejerilor legii.

(4) Consilierii care Iipsesc motivat de la sedinta de constituire pot fi validati sau invalidati in lipsa.
Art'10.(ll) Validarea sau invalidarea mandatelor se face in ordine alfabetica, prin votul deschis almajoritatii consilierilor prezenti Ia sedinta. Persoana, al carei mandat este supus validarii sau invalidarii, nupafticipa la vot.

(2) Rezultatul validarii mandatelor se consemneaza in Hotararea nr.2, care se comunica de indataconsilierilor care au absentat motivat.
Art'll'(l) Dupa validarea mandatelor a cel putin doua treimi din numarul de consilieri stabilit potrivitlegii, se va proceda la depunerea urmatorului juramant: "Jur sa respect constitutia si Iegile tarii si sa fac cubuna-credinta tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Miroslava. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!."

(3) Juramantul se semneaza in doua exemplare: un exemplar se pastreaza la dosarul de validare, iar aldoi I ea se inmanea.za consi Iierului.
(4) consilierii care se declara atei sau care au o alta credinta decat cea crestina pot depunejuramantul fara flcrmula religioasa. in acest caz, iuramantul va fi imprimat pe formular fara aceasta fbrmula.(5) consilierii care refuza sa depuna juramantul sunt considerati demisionati de drept, fapt care seconsemneaza in procesul-verbal al sedintei. in acest caz, se va supune validarii mandatul primului supleant depe l.ista parlidului politic, aliantei politice sau aliantei electorale respective, daca pana la validarea mandatuluipartidele politice si aliantele politice confirma in scris apartenenta ia pa,tio aconsilieruluiincauza.
(6) Dupa depunerea juramantului de catre cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului localpresedintele de r'arsta declara consiliul legal constituit. Declararea consiliului ca legal constituit se constataprin Hotararea nr..3.

Art'12' (l) Locuitorii satelor care nu au consilieri locali alesi in consiliul Local sunt reprezentati lasedintele de consiliu de un deleeat satesc.

comunei va da citire juramantului, duoa
fata unei mese special amenajate. pe

mana stanga atat pe Constitutie cat si,
semna juramantul de credinta, care va fi

4/ 20



PRIMARIA ComuneiMIROSLAVA ROF al CONSILIIJLIJI I.OCAL

(2) Locuitorii satelor care nu au consilieri locali alegi in consiliile locale sunt reprezenta(i la gedinlele de

consiliu de un delegat sdtesc.

(3) Delegatul sdtesc este ales pe perioada mandatului consiliului local de o adunare slteascd, convocata cu
cel pulin l5 zile inainte de primar. Alegerea delegatului sitesc se desftgoard in prezen{a primarului sau a
viceprimarului qi a minimum 2 consilieri desemna{i prin hotir6rea consiliului local. Alegerea delegatului sdtesc se
face cu majoritaLtea voturilor celor prezenfi la aceast6 adunare. La adunarea s6teasc6 pot parlicipa to(i cetdfenii cu
drept de vot gi dlorniciliul in satul respectiv.

(4) La discutarea problemelor privind satele respective delegalii sdtegti vor fi invitali in mod obligatoriu.
Votu I acestora are caracter consultativ.

(5) Delegatului sdtesc ii sunt aplicabile, in mod corespunzdtor, prevederile art. 5 I alin. (5) 9i (6) din Legea
nr.2l5l200l privind administra{ia public locald, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.

Sectiunea I
PRESEDINTELE DE

$EDINTA
Art.l3.(l)Dupd declararea Consiliului Local ca legal constituit, se procedeazd la alegerea

pregedintelui cle qedinfd, prin votul deschis al majoritafii consilierilor in funcfie. Durata mandatului
presedintelui de sedinta nu poate fi mai mare de 3 luni.
cel mult de dor

(2) Dupa alegerea presedintelui de sedinta, acesta preia conducerea lucrarilor consiliului.
(3) Rezultatul alegerii presedintelui de sedinta se consemneazainhotararea nr.4.
(4) Hotararile nr.l-4 se semneaza de presedintele de varsta si de cei 2 asistenti ai acestuia si se

contrasemneaza de secretar.Aceste hotarari au caracter
obiectul unor actiuni in justitie.

Art.l4. Pregedintele de gedinld are urmdtoarele atribufii:
i conduce 9t:dinfele Consiliul Local al comunei Miroslava;
a supune aprrobarii consiliului ordinea de zi a sedintei;
a supune votului consilierilor proiectele de hotdrdri, asigura numararea voturilor, si anunta rezultatul

votarii cu precizarea voturilor "pentru", a voturilor impotriva" si a "abtinerilor";
a anunfa fonma finald a hotdrdrilor adoptatel
a poate acorda, la cererea unui grup de consilieri, in timpul sedintei de consiliu, un timp de consultari

de maximum 10 de minute, dupa expirarea caruia, recheama consilul pentru continuarea lucrarilor;
a acorda cuvantul consilierilor si poate supune aprobarii consiliului limitarea duratei de cuvant, in raport de

obiectul rJezbaterilor; presedintele de sedinta poate da cuvantul si altor participanti la sedinta, numai cu
aprobarea consiliului;

.| ofera invitatilor si persoanelor care participa din proprie initiativa la sedinta posibilitatea de a se exprima cu
privire la problemele inscrise pe ordinea de zi;

I stabileste ,ordinea de precadere a participarii cetatenilor si asociatiilor legal constituite la sedinta publica, in
raport cu interesul manifestat fata de subiectul sedintei; ordinea de precadere nu poate limita accesul
mass-media la sedintele publice;

(} asigura mentinerea ordinii si respectarea regulamentului de desfasurare a sedintelor;
a supune votului consilierilor orice problema care intra in competenta de solutionare a consiliului;
taplica, daca este cazul, sanctiunile prevazute in regulament, sau propune consiliului aplicarea acestor

sanctiuni;
a semneaza hotaririle adoptate de consiliu, chiar daca a votat impotriva acestora, precum si procesul

verba l;
a pana la urmatoarea sedinta de consiliu, presedintele ultimei sedinte colaboreaza cu Secretarul prim6riei

pentru asigurarea continuitatii activitatii;
a reprezinta consiliul intre doua sedinte ale acestuia, in raporturile cu alte autoritati;
t indeplinesle orice alte atributii prevazute de lege, de prezentul regulament sau stabilite de consiliu.

Art.l5. in exercitarea atributiilor sale cu privire la mentinerea ordinii si respectarii regulamentului in
timpul sedintelor, presedintele de sedinta poate aplica urmatoarele sanctiuni:

I avertismerLtul:
I chemarea la ordine;
a retragerea cuvantului;
.} eliminarea din sala de gedinf6.
a eliminarea din sala de gedinld echivaleazd, cu absen(d nemotivatd.

Art.l6.in cazul in care pregedintele de gedinla nu-gi indeplinegte atribufiiile, la
treimi din nurn[rul consilierilor, se procedeazd la alegerea unui alt consilier
condili i le prevd;zute de prezentul regu I ament.

solicitarea motivatd a unei
pentru aceasta funcJie, in
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PRIMARIA Comunei MIROSI-AVA ROF al CONSIl.ltil.tll LOCAI.

Sectiunea II
DEPUNEREA JURAIUAXTUIUI PRIMARULUI

Art.l7.(l) Dupa preluarea conducerii lucrarilor consiliului de catre presedintele de sedinta, se trece la
ceremonia de dr:punere a juramantului de catre Primar, daca procedura de validare a mandatului acestuia a
fost finalizata. in acest scop, judecatorul desemnat de presedintele judecatoriei care a validat mandatul, prezinta
in fata consiliului hotararea de validare.

(2) Dup,a prezentarea hotararii de validare, Primarul va depune juramantul confor art. ll din prezentul
Regulament.

Art.l8.(l) Dupa depunerea juramantului, Primarul intra in exercitiul de drept al mandatului.
(2) Pe timpul desfasurarii lucrarilor Consiliului Local, Primarul este obligat sa poarte esarfa. Primarul

va ocupa in sala de sedinte un loc distinct, separat de cel al presedintelui de sedinta.
(3)Daca la lucrarile consiliului participa si Prefectul .judefului Iagi sau reprezentantul sdu, acestia vor

ocupa, de asemenea, un loc distinct, separat de cel al presedintelui de sedinta.
Art.l9't'rimarul participa la sedintele Consiliului si are dreptul sa isi exprirne punctul de vedere

asupra tutLlror problemelor inscrise pe ordinea de zi.
Punctul de vedere al primarului se consemneaza, in mod obligatoriu, in procesul-verbal de sedinta.

Sectiunea III
ALEGEREA VICEPRIMART]L UI

Art.20.(l) Consiliul Local al comunei Miroslava alege din randul membrilor sai viceprimarul. Alegerea se
face prin vot sec,ret. Viceprimarul este ales cu votul majoritalii consilierilor locali in func{ie, din rdndul membrilor
acestula.

(2) Schimbarea din funcJie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotdrdre adoptatd cu votul a
doud treimi din rrumdrul consilierilor in funclie, la propunerea motivatd a primarului sau a unei treimi din numdrul
consi lierilor local i in funclie.

(3) La d,eliberarea gi adoptarea hotArarilor care privesc alegerea sau schimbarea din funclie a viceprimarului
participe 9i voteazd consilierul local care candideazd la funclia viceprimar, respectiv viceprimarul in funcJie a cdrui
schimbare se propune.

Art.2l.F'ropunerea de candidati pentru alegerea viceprimarului se face de catre oricare dintre
consilieri sau d,a catre grupurile de consilieri.dupa inregistrarea candidaturilor se ia o pauza in timpul careia se
completeaza buletinele de vot. Exercitarea votului se face intr-o cabina sau urna special amenajata. Fiecare
consilier primeste un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidatilor. Din lista
candidatilor vor fi barate printr-o linie orizontala numele tuturor candidatilor pe care consilierul nu doreste sa ii
aleaga. Pe buletin va ramane, nebarat, numele consilierului pe care doreste sa il aleaga votantul.

Art.22. liste declarat viceprimar, consilierul care a obtinut votul majoritatii consilierilor in functie.
in situatia in care nu s-a intrunit majoritatea prevazuta in alineatul precedent, se organizeaza un al

doilea tur de scrutin, in aceeasi sedinta, la care vor parlicipa candidatii situati pe primele doua locuri. La al doilea
tur de scrutin este declarat ales, viceprimar, consilierul care a obtinut cel mai mare numarde voturi.

in caz de balotaj, se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor parlicipa numai candidatii care se afla
in aceasta situatie. Va fi declarat ales candidatul care a obtinut cele mai multe voturi.

Art.23.y'ilegerea viceprimarului va fi consemnata in Hotdrdre nr.5 a Consiliului Local. Viceprimarul isi
pdstrezd calitateil de consilier local.

Art.24.\'iceprimarul este obligat sa prezinte un raport anual de activitate, care va fi facut public prin
grija Secretaruluri.

Art'25. Durata mandatului Viceprimarului este egala cu durata mandatului Consiliul Local al comunei
Miroslava. in cazul in care mandatul Consiliul Local al comunei Miroslava inceteaza inainte de expirarea duratei
normale de 4 ani, inceteaza de drept si mandatul Viceprimarulut, fara alta formalitate.

Art'26.Sichimbarea din functie a Viceprimarului se poate face de Consiliul Local al comunei
Miroslava, la propunerea motivata a unei treimi din numarul consilierilor sau la propunerea primarului, prin
hotarare adoptata cu votul a doua treimi din numarul consilierilor in functie.

Sectiunea IV
COMISIILE DE
SPECIALITATE

Art.27. Stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate se face de cdtre Consiliul Local. duoa
constituire. Donreniile de activitate, denumirea acestora si numarul de membrii, care va fi intotdeauna impar. se
stabilesc in functie de specificul comunei Miroslava si de nevoile activitatii Consiliul Local al comunei:
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PRIMARIA Comur ia
Art.28. C

politica a Consiliul I-ocal al comunei Miroslava'

Art.2g.Cresterea sau scaderea ponderii, precum si aparitia unof noi domenii de activitate' pot impune

modificarea activitatii unor comisii, reducerea sau rajorarea numarului de comisii si redistribuirea ttnor

activitati.
Art.30.in1iintarea, desfiintarea sau reorganizarea comisiilor de specialitate se aproba la propunerea unet

treimi din numarul membrilor consiliului, prin votul majoritatii consilierilor in functie'

Art.3l.Nomin alizarea membrilor comisiilor se face de catre Consiliul Local, avandu-se in vedere' de

regula, optiunea acestora, pregatirea lor profesionala 9i domeniul in care isi desfasoara activitatea'

Art.32. ['ot fl membrii ai comisiei numai consilierii locali; in anumite situatii, un consilier poate face parte

din 1...3 comisii r1e specialitate, tinandu-se cont de pregatirea si experienta consilierului in domeniul de activitate

al comisiei, din care una este comisia debaza'

Art.33.operatiunile desfasurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate'

numarul si denumirea acestora, numarul membrilor decarei comisii si modul de stabilire a locurilor ce revin

fiecarui grup de consilieri sau consilieri independenti, precunl si componenta nominala a acestora se

stabilesc prin Hotararea nr.6 a Consiliului Locai'

Art.34.Atributii|ecomisiilordespecialitateSuntcelpu{inurmaloarele:
a analizeaza proiectele de hotarari ale Consiliul Local;

a se pronunta asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avzarel

I intocmesc acte si rapoarte asupra proiectelor de hotarari si asupra problemelor analizate' care le

prezinta Consiliului Local;

I comisiile indeplinesc orice alte atributii date prin hotariri de Consiliu Local, daca acestea au

legatura cu activitatea lor'
Art.35.Fiecare comisie de specialitate isi alege, prin votul deschis al majoritatii consilierilor care o

compun, cate un presedinte si un secretar. Acestia pot fiinlocuiti cu votul a cel putin 213 din numarul consilierilor

care fac parte din comisia respectiva. Comisiile isi pot organiza subcomisii pentru diferite probleme concrete'

Art.36. Presedintele comisiei de specialitate are urmatoarele atributii:

I asigura reprezentarea acesteia in raporturile sale cu consiliul si cu celelalte comisii;

a convoaca consilierii la sedintele comisiei;

.;, conduce sedintele comisiei si poate propune aa ta sedintele acesteia sa parlicipe si alte

persoane din afara ei, daca efectuarea lucrarii respective o impunel

1, poate participa la lucrarile celorlalte comisii care examineaza probleme ce prezinta impoftanta pentru

comisia De care o conduce;
t sustine in consiliu avizele formulate de comisie;

a incul,iinteaza ea procesele verbale ale comisiei sa poata fi consultate de alte persoane

interesate care nu au participat la sedinta, cu exceptia celor intocmite in sedintele ale caror lucrari au avut loc

cu usile inchise;
in lipsa presedintelui, atributiile acestuia vor fi preluate de secretar sau de un alt membru stabilit de

comisie.
presedintele comisiei poate indeplini si alte atributii stabilite prin lege sau prin prezentul regulament'

Art.37. Secretarul comisiei are urmatoarele atributii principale:

I tine evidenta participarii membrilor comisiei la sedinte;

I asigura redactarea actelor comisiei (rapoarte, avize, procese verbale) si efectueaza

exprimate in cadrrul sedintei;

I indeolLineste si alte sarcini stabilite de comisie, presedinte sau prevazute in

(3) Conrisiile au obligatia de a se intruni cel putin o data

analiza problemele in domeniile de activitate respective, pentru

intocmi material,ele necesare pentru sedinta consiliului local (avize)'

(4) Atunci cand pe ordinea de zi a sedintelor Consiliul Local sunt probleme sau

asupra carora se solicita avizul, sedintele comisiei se vor desfasura inaintea sedintelor consiliului

Art.38. Convocarea sedintelor:
(1) Consiliul local se intrunegte in gedinle ordinare, lunar, la convocarea primarului.

(2) Consiliul local se poate intruni gi in gedinte extraordinare, la cererea prinrarului sau a cel pulin unei treimi

din numdrul mernbrilor consiliului. participarea membrilor comisiilor de specialitate la sedinte este obligatorie; in

caz de absenta la comisia de baza, consilierul in cauza nu primeste indemnizatia de sedinta; in cazul a 3

absente nejustifir:ate, dupa consultarea membrilor comisiei, presedintele comisiei propune Consiliul Local

sanclionarea consi lierului.

numaratoarea voturilor

prezentul regulament.

pe luna si de cate ori este nevoie, pentru a se

a analiza anchetele si rapoartele cerute si a

proiecte de hotarari
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(5) programul de lucru, ziua si ora intrunirii acestora vor fi comunicate de presedintele comisiei

secretarului in vederea transmiterii acestor date compartimentelor din cadrul Primariei comunei Miroslava.

Art.39. Ondinea de zi se aproba de comisie la propunerea presedintelui; oricare dintre membri

comisiei poate cel'e includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

Art.40. proiectelor trecute pe ordinea de zi li se vor intocmi rapoarte sau avize; acestea vor ctlprinde' in

mod obligatoriu, pe langa opinia majoritatii membrilor comisiei si parerea contrara, nrotivata, a consilierilor

din comisie. in cazul respingerii in comisie a proiectului respectiv sau a actului examinat, rapoartele si avizele

vor cuprinde motivele care au dus la aceasta.

Rapoartele si avizele vor fi supuse aprobarii comisiei prin vot; votul in comisie este, de regula,

deschis; in anumile situatii, hotarate prin vot de membrii comisiei, votul poate fi secret.

Art.4l.Cgmisia lucreaza vatabil in prezenta majoritatii rnembrilor si hotaraste asupra problemelor

inscrise pe ordinea de zi cu votul majoritatii membrilor'

Art.42. $gdintele comisiei sunt, de regula, publice. Comisia poate hotari ca unele sedinte sau

dezbarerea unor p,uncte de pe ordinea de zi sa se desfasoare cu usile inchise'

La sedint.ele comisiei pot participa consilierii care au facut propuneri ce stau la 6aza lucrarilor

comisiei; de asemenea, comisia poate hotari ca la dezbaterile sale sa fie prezenti specialisti din cadrul aparatului de

specialitate al Primarului, precum si alte persoane interesate sau reprezentanti ai mass- media'

\/otul in oomisii este de regula deschis; in anumite situatii, comisia poate hotari ca votul sa fie secret,

stabilind si modalitatea de exprimare a acestuia.

Art.43. Lr-rcrarile sedintei comisiei se consemneaza, prin grija secretarului acesteia, intr-un proces

verbal, care va fi semnat de presedinte si de secretar.
procesele verble pot fi puse la dispozitia altor persoane decat membrilor Consiliului l-ocal, numai cu

incuviintarea presedintelui acesiuia, cu exceptia proceselor-verbale intocmite in sedintele ale caror lucrari s-au

desfasurat cu usile inchise.
Art.44.Consiliul Local poate hotari organizarea unor comisii speciale de analiza si verificare, la

propunerea consilierilor sau a Primarului, stabilind componenta nominala, obiectivele si tematica activitatii

acestora, perioadil in care vor lucra.

Comisia de analiza si verificare va prezenta Consiliului Local, la termenul stabilit de acesta, raportul

intocmit in urma analizelor si verificarilor efectuate. Raportul va cuprinde, daca este cazul, propuneri concrete de

imbunatatire a activitatii in domeniul supus analizei sau verificarii'
Art.45. Cu aprobarea Consiliului Local, comisiile pot apela la serviciile platite ale unor specialisti ce nu

fac parte din aparatul de specialitate al Primarului;
Art,46.t)aca in urma dezbaterilor din sedinta Consiliului Local, se impun nrodificari de fond in

continutul proiectului, presedintele de sedinta poate hotari retrimiterea proiectului pentru reexaminare de catre

comisia sau comparlimentul de specialitate care a intocmit avizul/raportul sau Consiliuln Local poate aproba

proiectul de hotdrdre cu amendamentele ulterioare.

Sectiunea V
ATRIBUTIILE SECRETARUI,UI

Art.41 .s,ecretarul comunei Miroslava participa, in mod obligatoriu, la sedintele Consiliului Local fara

drept de vot si are cel pulin urmatoalele atributii referitoare la activitatea Consiliului Local, raportat la dispoziliile

legale in vigoare:
I asigura indeplinirea procedurilor de convocare a Consiliului Local, la cererea Primarului sau a cel putin

unei treimi din numarul consilierilor in functie;

I asigura efectuirea lucrarilor de secretariat;

I efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a consilierilor;
. numara voturile si consemneazarezultatul votarii, pe care il prezinta presedintelui de sedinta;

a informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecarei hotarari a

Consiliului Local;
t asigura intocntirea stenogramei sau a procesului-verbal, pune la dispozitie consilierilor inaintea fiecarei

sedinte procesul-verbal, respectiv stenograma dactilografiata a sedintei anterioare, asupra continutului

carora solicita acordul consil iului;

i asigura intocmirea dosarelor de sedinta, legarea, numerotarea paginilor, semnarea si stampilarea

acestora:

a urmareste ca la deliberare si adoptarea unor hotarari ale Consiliului Local sa nu ia parte consilierii

care se incadrea;za in dispozitiile art-.46 alin.(l ) din Legea nr.2l5l200l privind admistra{ia publica locald,

republ icata, cu m odi f rcdri le gi completdri le ulterioare.
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il informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la asemenea situatii si face cunoscute sanctiunile

prevazute de lege in asemenea cazuri:

I prezinla in lfata Consiliului Local punctul sau de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotarari

sau a al1or masuri supuse deliberarii consiliului; daca este cazul, refuza sa contrasemneze

hotararile pr3 care le considera ilegale;

ayizeaza prrriectele de hotarare ale consiliului local, asumandu-si raspunderea pentru legalitatea acestora,

contrasemniand hotararile pe care le considera legale;

poate propune Primarului inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi a sedintelor ordinare ale

Consiliului local;

a acorda mernbrilor consiliului asistenta si sprijin de specialitate in desfasurarea activitatii, inclusiv la

redactarea proiectelor de hotarari sau la definitivarea celor discutate si aprobate de consiliu.

a infornreaza Consiliul Local asupra stadiului intrarii in vigoare a hotararilor adoptate de acesta;

t asigura conLditiile de desfasurare pentru audientele acordate de consilieri, inclusiv serviciile de secretariat

ale acestoraL:

I organizeaza spatiile si mecanismele de derulare a corespondentei consilierilor, legate de exercitarea

mandatului acestora;

a elibereaza, la cererea consilierilor, copii dupa hotararile de consiliu si alte dooumente necesare informarii in

vederea exercitarii mandatului acestora;

a comunica si inainteaza, in termen de l0 zile, daca legea nu prevede altfel, autoritatilor si

persoanelor interesate, actele emise de catre Consiliul Local sau de catre Primar;

I asigura aducerea la cunostinta publica a hotararilor si dispozitiilor de interes general;

: legalizeaza semnaturi si confirma autenticitatea copiilor cu actele originale, cu exceptia celor care se

elibereaza de autoritatile publice centrale;
(2)in cazul in care, poirivit Organigramei gi Statului de Func{ii apa(indnd U.A.T, 

-Comuna 
Miroslava este

prevlzut'portrl dr, consilier Consiliu t-ocal Ji acesi post este ocup.at prin una din modalitd{ile prevdzute de lege,

atribuliile'pe Consiliu Local vor fi exercitate'pa(ial de cdtre consilierul Consiliului Local (Ei nu de cStre secretar),

atribuiii car vor fi stabilite prin Regulamentul de Organizare;i Func{ionare a aparatului de specialitate al primarului'

CAPITOLUL 2

FUNCTIONAREA CONSILIULUI LOCAL

Art.48. Consiliul Local se alege pentru un mandat de 4 ani si isi exercita mandatul de la data

constituirii pina lrl data declararii ca legal constituit a consiliului nou ales.

Secliunea I

ATRIBUTIILE CONSI LIULUI
LOCAL

Art.49. Consiliul Local al comunei Miroslava are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate

problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati publice,

locale sau centrale.

Consiliul Local are urmdtoarele atribulii principale:
(l). Atrilbutii privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate al Primarului, ale

serviciilor publico de interes local si ale societatilor comerciale de interes local:

a aproba statutul comunei, precum si Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului

Local;
a aproba, in conditiile legii, la propunerea Primarului, infiintarea, organizarea si statul de functii ale

Aparatului de specialitate al Primarului, ale serviciilor publice de interes local, precurn si reorganizarea

si statul ,Ce functii ale societalilor comerciale cu capital de stat de interes local;
a exercita, in numele comunei Miroslava, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare

participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii
(2). Atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei Miroslava:

a aproba, la propunerea Primarului, bugetul local, virarile de credite, modul de utilizare arezervei

bugetare si contul de incheiere a exercitiului bugetarl

a aproba, la propunerea Primarului, contractarea sii sau garantarea imprumuturilor, precum si contractarea

de datorie publica locala prin emisiuni de titluri de valoare in numele comunei Miroslava, in conditiile
leeii:
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a stabileste si aproba impozitele si taxele locale' in conditiile legii;

aaproba,lapropunereaPrimarului,documentatiiletehnico-economicepentrulucrariledeinvestitii
de interes local, in conditiile legii;

a aproba 51 , le
i) asigura si rii

angajam
aPelor P'

(3). Atril a
I hotaraste darea in administrare, conceslonarea sau

dupaca:z,precumsiaserviciilorpublicedeinteresloca|'inconditiileIegii;
o hotarastr: van:Zafea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei

Miroslava, dupacaz, in conditiile legii;

a avEeaz.tsau aproba, in conditiile legii, documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism ale

comunei Miroslava;
oatribuiesauschimba,inconditiilelegii,denumiridestrazi,depietesideobiectivedeinterespublic

local.

(4).Atributiiprivindgestionareaserviciilorfurnizatecatrecetaten|:
Iasigura,potrivitcompetentelorsalesiinconditiilelegii,cadrulnecesarpentrufurnizareaserviciilor

oublice dr: interes local Privind:
< edurcatia;

<serviciilesocialepentruprotectiacopilului,apersoanelorcuhandicap'apersoanelorvarstnice'
afanrilieisiaaltorpersoanesaugrupuriaflateinnevoiesociala;

< sanlatatea;

< cultura;
< tinroretul;

< sPortul;

< ordinea Publica;
< situatiile de urgenta;

< protectia si refacerea mediului inconjurator;

< conservarea, restaurarea si punerea in va|oare a monumente|or istorice si de arhitectura, a parcurilor.

gra,Cini lor publice si rezervati i lor naturale;

< dezvoltarea urbanal

< evidenta Persoanelor;
< Pc,durile si drumurile Publice;
< serviciile comunitare de utilitate publica: alimentare cu apa, gaz natural, canalizare'

sal.,rbri,are,energietermica,iluminatpublicsitransportpub|ic|oca|,dupacaz;
< serviciile de urgenta si de prim ajutor;

< acrtivitatile de administratie social-comunitara;

< locuintele sociale si celelalte unitati locative aflate in proprietatea conrunei Miroslava sau in

adrninistrarea sa;

< punerea in valoare, in interesul comunitatii locale, a resurselor naturale de pe raza unitatii

adrmin istrativ-teritorial e;

< alte servicii publice stabilite prin lege;

o hotarastr: acordarea unor sporuri si altor ru'"itituti, potrivit legii, personalului sanitar si didactic;

i oase;

mar, Viceprimar si de la sefii organismelor

a de interes local;

pentru repartizarea locuintelor sociale si a utilitatilor

a sa;

a Doate solicita informari si rapoarte specifice de la Primar si de la sefii organismelor prestatoare de servlcll

publice si de utilitate publica de interes local'

(5). Atributii privind cooperarea interinstituti

I hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau as au straine' in vederea

finantarii si realizarii in comun a unor actiuni' public local;

a hotaraste, in conditiile legii, infratirea comune I ritoriale din alte tari;
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o hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unitati adnrinistrativ-teritoriale din tara satl

din strainatate, precui 
' 
si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor

administratiei publice locale, in vederea promovarii unor interese colllune;

.,, poate conferi persoanelor fizice romane sau straine cu merite deosebite titlLrl de cetatean de otroare al

comunei lryliroslava, in baza nnui regulament propriu; prin acest regulament se stabilesc si conditiile

retragerii titlului conferit.
(6).ConsiliulLocalindeplinesteoricealteatributiistabiIiteprinlege.

Sec(iunea II
DESFA$URAREA $EDINTELOR

Art.50.$erdintele Consiliului Local sunt publice, cu exceptia cazului in care, consilierii decid cu

majoritate de vorluri, ca acestea sa se desfasoare cu usile inchise. Problemele privind bugetul local, administrarea

domeniului public si privat al comunei, pafticiparea la programe de dezvoltare sau cooperate' organizarea si

dezvoltarea urb6nistica si amenajarea teritoruiui, pr)cun1 si cele privind asocierea sau cooperarea cu alte

autoritati publice, organizatii n.gru.rnuIrr"ntale, persoane juridice romane sau straine, se vor discuta intotdeauna

in sedinta publictl.
Art.5l.C,cnsiliul Local se intruneste in sedinte ordinare lunar, la convocarea Primarului; Consiliul

Local se poate intruni si in sedinte extraordinare la cererea Primarului sau a cel putin o treime din numarltl

membrilor consil iului ;

in caz de forla majora si maxima urgenta, convocarea consiliului se poate face de indata.

Art.52.(l) Convocarea Consiliul Local se face prin intermediul secretarului, cu cel putin 5 zile

inaintea sedintelor ordinare si cel putin 3 zile inaintea sedintelor extraordinare.

(2) Convocarea consilierilor se face in scris, telefonic sau telegrafic, cu mentionarea datei, orei, locului de

desfasurare si a ordinii de zi a sedintei. in cazul in care ordinea de zi si data au fost stabilite in sedinte

anterioare, convocarea nu se mai face in scris.

(3) Convocatorul va fi afisat la sediul Primdriri, va fi publicat pe site-ul propriu, prin grija persoanei

desemnate pentrrLr relatia cu societatea civila.
Art.53. (1) Ordinea de zi a sedintelor se aproba de consiliu la propunerea celui care a cerut

consiliului. Modificarea ordinii de zi se poate face numai cu votul majoritatii consilierilor prezenti.

(2) Ordinea de zi se aduce la cunostinta locuitorilor comunei Miroslava prin afigare la sediul Primdriei'

(3) Problemele inscrise pe ordinea de zi a sedintei Consiliul Local nu pot fi dezbatute daca nu sunt

insotite de rapc,rtul compartimentului de resorl din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, precum si

de avizLrl comir;iei de specialitate, cu exceptia proiectelor inscrise pe ordinea de zi asedintelor'

Art.54. !)edintele Consiliului Local sunt legal constituite daca este prezenta majoritatea consilierilor in

functie.
Art.55. Consilierii sunt obligati sa fie prezenti la lucrarile consiliului si sa se inscrie in registrul de

prezenta pastrat de Secretar. Consilierul care nu poate lua parte la sedinta din motive independente de vointa sa,

va trebui sa conrunice secretariatului. Plecarea in timpul sedintelor este permisa numai cu acordul presedintelui de

sedinta.
in cazul in care un consilier absenteaza nemotivat de doua ori consecutiv, fara motive temeinice, el

poate fi sanctionat potrivit prezentului regulament si al statutului alesilor locali.

Art.56. l\u poate lua parte la deliberare si la adoptarea hotaririlor consilierul care, fie personal, fie prin sot,

sotie, afini sau rude pina la rude de gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial in problema

supusa dezbateriilor Consili ului Local.
Art.57. l\imeni nu poate lua cuvantul decat daca ii este dat de presedinte. Consilierul este obligat ca in

cuvantul sau sa se refere exclusiv la chestiunea pentru discutarea careia s-a inscris la cuvant.

Art.58. Presedintele va da cuvantul unui consilier pentru a raspunde intr-o chestiune de ordin

personal sau inL cazul in care cere cuvantul in probleme privitoare la regulament.
Este interzisa proferarea de insulte sau calomnii atat de catre cel care are cuvantul, cat si de catre cei din

sala de sedinta. Se interzice dialogul intre vorbitor si persoanele aflate in sala.

Art.59. in cazul in care desfasurarea sedintei este perturbata, presedintele poate intrerupe sedinta si

dispune eliminarea din sala a persoanelor, altele decat consilierii, care impiedica in orice mod desfasurarea

normala a sedintei consiliului.

i ntrun irea
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Art.60.Dezbaterile din sedintele co'siliul Local, precunr si modul in care fiecare consilier si-a

exercitat votul, se consemneaza intr-un proces verbal, semnat de consiIierul care conduce sedintele si de

secretarul cornlllir, 
0..*ei sedinte, Secretarul pune la dispozitia consilierilor procesul verbal al sedintei

anterioare care va fi supus aprobarii consiriurui. consi'erii au dreptur sa conteste continutul procesului verbal si sa

ceara mentionarea exacm a opiniilor exprimate in sedinta anterloara'

Secliunea III
ELABORANN,i PNOIECTELOR DE HOTARARI

Art.6l.DreptuldeinitiativaapartinePrimaru|ui,Viceprimarului,consilierilorgicetdJenilorinteresati.
Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, c'r spriiinul secretarului si al serviciilor din cadrul

"0u'"''X;,1:;.fi'$!tffi ;iJJ:T;JJ:: eraborare a unei hotarari de consiriu cu caracrer normativ, initiatorul va

comunica Secretarului proiectul de hotarare in vederea pubricarii anunturui referitor ra aceasta actiune'

pentru afisare la sediu sau pe site-ul Primiriei' 
,.

Art.63.Consiliur 
'-l_'*ur, 

prin intermediul Secretarrfli.,_]3, transmite proiectul de hotarare tuturor

persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor lnlormatll'

Art.64.lrr cazuI reglementarii unei situatii care, din cauza circumstante|or sale exceptionale, impune

adoptarea unei s'lutii i."Eiat", proiectele de hotarari se supun adoptarii in procedura de urgenta' prevazuta oe

legea administratiiei publice locale'

Art.65.Proiectele de hotarari sunt insotite de o expunere de motive a initiatorului si sunt redactate in

conformitate cu normele de tehnica legislativa de catre c i care le propun' in acest scop secretarul 9i personalul de

specialitate din cadrul Primariei acorda sprijin si asistenta tehnica de specialitate'

Art.66.lnitiatorulproiectuluisaualpropunerilorlepoateretragesaupoaterenunta'inoricemoment'la
sustinerea lor'.proiectul 

de hotarare va fi depus de catre initiator la Secretar unde se va proceda la inscrierea

acestuia in Registrul de evidenta a proiectelor de hotarare cu mentiunea exacta a titlului si

nomi nal izarea i nitiatorului.
Art.6g.proiectele de hotarari se transmrt spre dezbatere comisiilor de specialitate ale consiliului

precum si cornpartimentelor de specialitate din cadrul Prim6riei' in vederea intocmirii raportului;

nominalizarea comisiilor si compartimentelor carora li se trimit materiale spre analiza' se face de catre Primar

impreuna cu Secretarul

Art.6g.Proiectele de hotarari se inscriu pe ordinea de zi a sedintelor cu mentionarea titlului si a

initiatorilor. Ele se aduc la cunostinta consilierilor in termenele prevazute de lege' prin gnja

Secretarului gi/srau consilierului Consiliului Local, cu indicarea comisiilor carora le-au fost transmtse spre

avizare si cu invitatia de a formula si depune amendamente'

Art.Tg.proiectele de hotarare se pot rnscrie pe ordinea de zi fara avizul comisiilor de specialitate si a

rap partimentul doar in cazul sedinte Inare'

Dupaexaoiectu|uisauaprcomisiadespecia|itateaconsi|iuluisi
com specializat serviciilor Primariei un raport cu privire la adoptarea sau dupa

eaz, u o.i ,"rfi ectului de hotarare sau a propunerilor examinate.

Rapoartele insotite de avizele necesare se transmit Secretarului, care valua masurile corespunzatoare pentrLl

asigurarea aducerii la cunostinta Primarului si consilierilor'

Art.12.l)ezbarerea proiectelor se f'ace in ordinea stricta in care acestea sunt inscrise pe ordinea de zi

aprobata. Dezbatereaproiectului de hotarare sau a propunerilor este precedata de prezentarea decatre initiator

a motivelor cerre au condus la promovarea proiectului, daca aceasta este ceruta, precum si a raporlului de

specialitate. Raportul de specialitate este prezentat de seful serviciului/reprezentantul compartimentului

respectlv' 
^-..+^ ^-+--:^- .a rra-a roiectelor de

Art'73.1D rilor prevazute anterior' se trece

hotarare si a pro si pe articole, consilierii putand fond sau de

redactare. Amen supun votului consiliului in ordi a adoptat un

amendament, celelalte se socotesc a fi respinse fara a se mai supune votului'

Art.74.pentru dezbaterea generata a proiectelor sau a propunerilor' presedintele consiliului da

cuvantul consilierilor in ordinea inscrierilor la cuvarrt. consilierii pot lua cuvantul pentru a-si exprinrapunctul

de vedere si pe,ntru a propune modit'icari'

Art.75. presedintele de sedinta are dreptul sa limiteze durata luarilor de cuvant, in functie de obiectul

dezbaterii.-i;,acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecarui vorbitor
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precum si timpul total de dezbatere a proiectului. consilierul este obligat ca in cuvantrtl sau sa se refere

exclusiv la problema ce formeaza obiectul dezbaterii'

Art,T6.presedintele de sedinta sau reprezentantul oricarui grup de consilieri poate propune

incheierea dezbal,erii unei probleme puse in discutia consiliului local. 
-Propunerea 

de incheiere a dezbaterii

se supune votului. Discutiile vor fi sistate daca propunerea a fost acceptata de rnajoritatea consilierilof prezenti'

Secliunea IV
PROCEDURA DE VOT

Art.77. Votul consilierilor este individual _si poate fi deschis sau secret. votLrl deschis se exprima

public prin ridicaLrea m6inii sau prin apel nominal. in cazul votului deschis prin ridicarea mainii, in care numarul

consilierilor carer voteaza "pentru",'icontra" sau "abtirere" nu este egal cu cel al consilierilor prezentl' se

procedeaza la aPr:lul nominal'
Art.T8.Consiliul Local hotaraste, la propunerea presedintelui de sedinta' ce modalitate de vot se va

folosi, in afara de cazul in care prin lege sau regulament se stabileste o anu tate'

Art.Tg.Victareaprinapelnominalsedefasoarainmodu|urmator|eexp|icaobiectu|votariisi
sensul cuvintelor "pentru" si "contra". Secretarul va da citire numelui si t'iecarui consilier' in ordine

alfabetica. Consilierul nominalizat pronunta cuvAntul "pentru" sau "contra"' in tunctie de optiunea sa'

Dupa terrntnarea apelului se repeta numele si prenumele consilierilor care nu au raspuns

Art.g0. consiliul poate stabili ca unele hotarari sa fie luate prin vot secret. Hotararile cu caracter

individual cu privire la persoane vor fi luate intotdeauna prin vot secret, cu exceptiile pre\azute de lege'

Art.8l.Pr;ntru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.

Redactarea buletinelor de vot va fi clara si precisa, fara echivoc si fara putinta de interpretari diferite'

Pentru e>lprimarea optiunii se vor folosi (de regula) cuvintele "da" sau "nu"'

Buletinele de vot se introduc intr-o urna. La numararea voturilor nu se iau in calcul buletinele de vot

prin care nu a fbst exprimata optiunea claraaconsilierilor sau au folosit ambele cuvinte'

Art.g2. l-Iotaririle si alte propuneri se adopta cu votul majoritatii consilierilor prezenti' afara de cazul in

care. prin lege sau regulament, se'dispune altfel. Ablinerile se contabilizeazl la voturile "contra

Art.g3. Se adopta cu votul majoritatii consilierilor locali in tunctie urmatoarele hotarari ale consiliului

I ocal:

I hotararile privind bugetul local;

I hotararile privind contractarea de imprumuturi, in conditiile legii;

I hotararile prin care se stabilesc impozite si taxe locale;

.) hotararile privind parliciparea la programe de dezvoltare judeteana, regionala, zonala sau de cooperare

transfro ntal i era;

a hotararile privind organizarea si dezvoltarea urbanistica a localitatilor si amenajarea teritoriului;

t hotararile privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritati publice, cu persoane juridice l'omane sau

stral ne.

Art.g4. Hotararile privind patrimoniul se adopta cu votul a doua treimi din numarul total al consilierilor

locali in functie.
Art.gs. Consilierii au dreptul sa solicite ca in procesul-verbal sa se consemneze expres modul in care au

votat, Secretarul fiind obligat sa se conformeze.

Art.86. Proiectele de hotarare sau propunerile respinse de consiliu nu oot fi readuse in dezbaterea

acestuia in cursul aceleiasi sedinte.

Art.8T.Consilierii raspund solidar pentru activitatea consiliului local din care fac parte. sau dupa caz. in

nunle proplu, pentru activitatea desfasurata in exercitarea mandatului, precum si pentru hotararile pe care le-au

votat.
Art.gg. La lucrarile Consiliutui Local pot asista si lua cuvantul, fara drept de vot, sefii serviciilor publice

din Lrnitatile administrativ teritoriale, in problemele ce privese domeniile de responsabilitate ale acestor

servicii, precum si persoanele interesate

Art.89. Lucrarile consiliului local vor fi inregistrate pe banda magnetica si ulterior, pe baza

inregistrarilor si -a stenogramei, se va intocmi procesul verbal de catre Secretar 9i/consilierul Consiliului

Local, dupd ca:2. Inregistrdrile se arhiveaz6.
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CAPITOLUL ru
INTREBARI, INTERPELARI, PETITII SI INFORMAREA CONSILIERILOR LOCALI

Art.90. Consilierii pot adresa intrebari Primarului, Viceprimarului si Secretarului Primdriei, precum si

sefilor compartirnentelor din Aparatul de specialitate al Primarului si unitatilor subordonate.

Prin intrebare se solicita informatii cu privire la un fapt necunoscut. Cei intrebati vor raspunde, de

regula, imediat s,au daca nu este posibil, la urmatoarea sedinta a consiliului.
Art.9l. Interpelarea consta intr-o cerere scrisa prin care se solicita explicatii in legatura cu un fapt

cunoscut. Cel irrterpelat are obligatia de a raspunde in scris sau oral pana la urmatoarea sedinta a consiliului.
Art.92. Consilierii pot solicita informatiile necesare exercitarii mandatului, iar compartimentul, serviciul

sau unitatea vizata sunt obligate sa i le furnizeze la termenul stabilit. in cazul unor raspunsuri cu rea- credinta sar.t

tendentioase, precum si in cazul constatarii unor deficiente in activitatea consiliului local, consilierii care au

interpelat pot propune executivului, prin vot, sanctionarea persoanelor vinovate.
Art,93, Orice cetatean are dreptul sa se adreseze cu petitii Consiliului Local. Acestea se inscrir.r intr- un

registru special, sunt analizate si solutionate potrivit reglementarilor legale in vigoare.
Art.94. liecretarul transmite petitia autoritatilor competente, spre analiza si solutionare. Petitionarului ise

aduce la cunostinta solutia adoptata in termenul prevazut de lege.

CAPITOLUL
IV

]\{ANDATUL DE CONSILIER: EXERCITARE. SUSPENDARE.
INCETARE

Art.95, in exercitarea mandatului, consilierii sunt in serviciul colectivitatii locale.
Art.96. Dupa validarea alegerilor, consilierului i se elibereaza legitimatia de consilier, precum si

semnul distincti',r prevazut de statutul alesilor locali.
Art.9T.Schimbarile susceptibile a atrage incompatibilitatile prevazute de lege, survenite in activitatea

consilierului, in timpul exercitarii mandatului, se aduc la cunostinta consiliului in termen de cel mutt 10 zile de la
data aparitiei acestora.

Art.98. lPrimarul este obligat ca, prin intermediul Secretarului si al Aparatului de specialitate propriu, sa

puna la dispozitie consilierilor, la cererea acestora, informatiile necesare in vederea indeplinirii mandatului.
Art.99. Participarea consilierilor la sedintele Consiliul Local al si ale comisiilor pe domenii de

specialitate este obl igatorie.
Consilierul nu poate lipsi de la sedintele consiliului local si ale comisiilor de specialitate din care face

parte, decat daca are motive temeinice.
Se consirjera absente motivate situatiile in care consilierul resoectiv face dovada:

a unei incapacitati temporare de munca,
I a unei deplasari in interesul serviciului si al mandatului,
a este implicat intr-un eveniment de forta majora.

Art.100. Pentru participarea la sedintele Consiliul Local si ale comisiilor de specialitate consilierul
primeste o indernnizatie stabilita in conditiile legii.

Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le efectueaza in indeplinirea mandatului lor, in
conditiile legii.

Consilierul are dreptul, dupa caz, la diurna de deplasare si plata cheltuielilor de transport si de cazare
pentru activitatile prilejuite de exercitarea mandatului, inclusiv la plata cheltuielilor pentru cursurile de
perfectionare cu specific de administratie publica locala.

Art'101. Consilierii sunt obligati ca in indeplinirea mandatului lor sa organizeze periodic intalniri cu
cetatenii si sa acorde audiente. Fiecare consilier este obligat sa prezinte un raport anual de activitate, care va fi
facut public prin grija Secretarului.

Art.l02. incalcarea de catre un consilier a obligatiilor ce ii revin in exercitarea mandatului sdu
constituie abatere si se sanctioneaza potrivit legii si prezentului regulament.
La aplicarea sanctiunilor se va tine seama de gravitatea abaterii, frecventa acesteia si conditiile producerii
et.

Art.l03. in exercitarea atributiilor ce-i revin cu privire la mentinerea ordinii si respectarea
regulamentului in timpul sedintei consiliului presedintele de sedinta poate aplica una dintre
urmatoarele san<;ti uni:
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I avertisrnent,

I chemarera la ordine,
a retragerea cuvantului,
l eliminarea din sala de sedinta.

Eliminarea din sala de sedinta echivaleaza cu absenta nemotivata.
Art.l04 Consiliul local poate hotari cu 213 din numarul membrilor sai aplicarea unnatoarelor sanctiuni

consilierilor s416,, in exercitarea mandatului au savarsit abateri de la prevederile legii si ale prezentului regulament:
a interzicerea de a participa la lucrarile urmatoarei sedinte a consiliului:
I excludelea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiei de specialitate:
a retragerea indemnizatiei de sedinta, pentru I - 2 sedinte.

Pentru aplicarea sanctiunilor, Secretarul sau consilierul ConsiliLrlui Local, dupd caz, c,are este gi consilierjuridic pentru Consiliul Local, va ptezenta un raport intocmit pe 6aza cercetarilor efectuate, inclusiv a
explicatiilor furnizate de cel in cauza.

Art.l05. Pe perioada sanctionarii consilierii in cauza nu sunt luati in calcul la stabilirea cvorumului de
I ucru.

Art.106. [nterzicerea participarii la urmatoarea sedinta a consiliului, precum si excluderea de la
lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate au drept consecinta neacordarea indemnizatiei de sedinta oe
perioada respectiva.

Art.l07. Excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate nu ooate
depasi doua luni.

Art.l08. Pentru mentinerea ordinii in sedintele comisiilor de specialitate presedintii acestora au
aceleasi drepturi ca si presedintele de sedinta, putdnd aplica sanctiunile prevazute la art. 102. Art.t09. Mandatul
consilierului se suspenda de drept numai in cazul reglementat de art. 59 din legeanr.2l51 2001 .

Art.ll0. (l) Mandatul consilierului inceteaza de drept in urmatoarel e cazuri:
a) demisie.
b) incompatibilitate,
c) schimbarea domiciliului intr-o alta unitate administrativ teritoriala,
d) imposibilitatea exercitarii mandatului pe o perioada mai mare de 6 luni consecutrve. cu exceDtia

cazurilor prevazutelaart.5g din Legea nr.2l51 2001.
e) lipsa nernotivata de la 3 sedinte ordinare consecutive ale Consiliului Local, f) deces.
(2) incetarea de drept a mandatului de consilier se constata de Consiliul Local

initiativa Primarului sau a oricarui consilier.
Art.lll. (1) Pentru abateri grave si repetate, savarsite in exercitarea mandatului

persoanei in cauza li se pot aplica urmatoarele sanctiuni:
a) mustrare,:

b) avertisment:
c) diminuarea indemnizatiei cu 5...10% pe rimp de 1...3 luni;
d) eliberare,a din functie.
(2) Sanctiiunile prevazute la alin. (l) lit. a) si b) se aplica, prin hotarAre a consiliului, la propunerea

motivata a PrimaLrului. Motivele care justifica propunerea de sanctionare vor fi aduse la cunostinta consilierilor
cu cel putin 5 zile inaintea sedintei.

prin hotarare, la

de viceprimar,

(3) In ca:zul sanctiunilor prevazute la alin. (l) lit. a) si b), hotararea se adopta cu votul
majoritarii consilierilor in functie, iar in cazul sanctiunilor prevazure la lit. c) si d), cu votul secret
doua treimi din nr:marul consilierilor in functie.

deschis al

a cel putin

(4) AplicaLrea sanctiunilor prevazute la alin. (l)
Viceprima,rul, a incalcat Constitutia, celelalte

lit. c) si d) poate fi facuta numai daca se face dovada ca
legi ale tarii sau a prejudiciat interesele tarii, ale

Art.ll2. Impotriva sanctiunii prevazute la art. ll0 alin. (l) lit. c) si d) persoana in cauza se poare
adresa instantei de contencios administrativ competente. Procedura prealabila nu 

".i. obligatorie.

comunei sau ale
locuitorilor comunei.

(5) La eliberarea din functie se aplica
republ icata.

in mod corespunzator prevederile Legii nr. 21512001 ,

tst 20



PRIMARIA Comunei MIROSLAVA ROF al CONSILTULUI l-ocAl.
CAPITOLUL V

REGISTRT]L DE INTERESE
Art.ll3.(l) Consilierii locali sunt obligati sa isi faca publice interesele personale printr-o declaratie pe

plopria raspundere, depusa in dublu exemplar la Secretarul comunei.
(2) Un e,xemplar al declaratiei privind interesele personale se pastreaza de catre secretar intr-un dosar

special, denumit registru de interese.
(3)Al doilea exemplar al declaratiei de interese se transmite la Institutia Prefectului, care le va pastra intr-

un dosar special,, denumit registru general de interese.
Art'll4.Consilierii locali au un interes personal intr-o anumita problema, daca au posibilitatea sa

anticipeze ca o decizie a autoritatii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau Lln dezavantai
pentru sine sau pentru:

a) sot, sotie, rude sau afini pana la gradul al doilea inclusiv;
b) orice persoana fizica sau juridica cu care au o relatie de angajament, indiferent de natura acestuia;
c) o societate comerciala la care detin calitatea de asociat unic, functia de administrator sau de la care obtln

ven itu ri;
d) o alta auticritate din care fac parte;
e) orice perlioana fizica sau.luridica, alta decAt autoritatea din care fac par1e, care a facut o platacatreacestia

sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;
f) o asociatir: sau fundatie din care fac parte.

Art'115. [n declaratia privind interesele personale, consilierii locali vor specifica:
a) functiile detinute in cadrul societarilor comerciale, autoritarilor si institutiilor

fundati i lor;
b) veniturile obtinute din colaborarea cu orice persoana
c) parliciparea la capitalul societarilor comerciale, daca
d) parlicipar:ea la capitalul societatilor comerciale, daca

dar depas,este valoarea de l0.000lei;
e) asociatiile si fundatiile ai caror membri sunt;
f) bunurile imobile detinute in proprietate sau in concesiune;
g) functiile rletinute in cadrul societatilor comerciale, autoritatilor sau institutiilor publice de catre sot/ sotie;
h) bunurile imobile detinute in proprietate sau in concesiune de catre sot/sotie si copii minori;
i) lista proprietarilor detinute pe raza unitatii administrativ-teritoriale din ale caror autoritati ale

administratiei publice locale fac parte;
j) cadourile si orice beneficii materiale sau avantaje facute de orice persoana ltzica ori juridica, legate sau

decurgdnd din functia detinuta in cadrul autoritarii administratiei publice locale; orice cadou sau donatie
primita de alesii locali intr-o ocazie publica sau festiva devin proprietatea acelei institutii ori autoritati;

k) orice alte interese, stabilite prin hotarAre a consiliului local.
Art.ll6. (l) Consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea si adoptarea de hotardri daca au un

interes personal in problema supusa dezbaterii.
(2) ln situatiile prevazute la alin. (l), consilierii locali sunt obligati sa anunte, la inceputul dezbaterilor.

interesul personal pe care il au in problema respectiva.
(3) Anunrtarea interesului personal si abtinerea de la

procesul-verbal al sedintei.
vot se consemneaza in mod oblisatoriu in

catre orice persoana, in
public.

zile de la data declararii

Art'l l9'Consilierii locali au obligatia sa reactualizeze declaratia privind interesele personale la
inceputul fiecarui an, dar nu mai tdrziu de l5 februarie, daca au intervenit modificari semniflcative fata de
declaratia anterioara.

fizica sau .juridica si natura colaborarii respective;
aceasta depaseste 5%o din capitalul societatii;

aceasta nu depaseste 5%o din capitalul societatii,

Art.llT.Fi.egistrul de interese are caracter public, putand fi consultat de
conditiile prevazute de Legea nr.544/ 200 I privind liberul acces la informatiile de interes

Art.ll8. Declaratia privind interesele personale se depun in termen de l5
consiliuiui ca legal constituit.
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Art.l20. Hotardrile adoptate cu nerespectarea prevederilor art. 46 alin. (l) din Legea nr, 2151 2001,
republicata, cu rnodificdrile qi co9mpletdrile ulterioare, sunt nule de drept.

Art.l2l. (l) Nerespectarea declaratiei privind interesele personale in termenul prevazut de lege
atrage suspendanea de drept a mandatului, pana la depunerea declaratiei.

(2) Refuzul depunerii declaratiei privind interesele personale atrage incetarea de drept a mandatului.
(3) Suspendarea sau incetarea mandatului se constata prin hotardre a consiliului local, respectiv

judetean.

Art.l22. Cadourile si orice beneficii materiale nedeclarate potrivit prevederilor legale sunt supuse
confiscarii.

Art.123. Fapta alesilor locali de a face declaratii privind interesele personale, care nu corespund
adevarului, constituie infractiunea de fals in declaratii si se pedepseste potrivit Codului penal.

CAPITOLUL VI
DISPOZITII FINALE

Art.l24. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii de la data adoptarii sale de catre Consiliul
Local.

Art.l25. Modificarea gi completarea acestui regulament se face pe baza propunerilor consilierilor, in
func{ie de neces;italile apirute in perioada mandatului de funclionare al Consiliului Local, cu votul a

213 din numdrul membrilor consiliului.
Art.l26. Consiliul Local va putea fi reprezentat in relatia cu alte autoritati, persoane fizice sau juridice,

numai de persoarne desemnate prin hotararea consiliului.
Art.l2T.Prezentul regulament de organizare si functionare al Consiliul Local al comunei Mlroslava a fost

intocmit in baza urmdtoarele acte normative:
l. Legea nr.2l5l 2001 privind administra{ia publicd locald, republicatd;
2. Legea nr. 2,+/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;
3. Legea nr. 39312004, privind statutul alegilor locali;
4. Legea nr. 16112003 privind unele mdsuri pentru asigurarea transparen(ei in exercitarea demnitalilor

publice, a flrncliilor publice qi in mediul de afaceri, prevenirea gi sanclionaiea coiupliei;
5. Legea nr.5'.2/ 2003 privind transparenfa decizionald in administralia public6;
6. Legeanr.5.l4l 2001 privind liberul acces la informaliile de interes public ;
7 . OG nr. 27 I 2002, privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor;
8. Legea nr.5l54 I 2004 privind contenciosul administrativ;
9. 

_R^egulam.ent cadru de organizare gi funclionare a consiliilor locale, aprobat prin O.U.G. nr,35l 2002,O.G. nr.
512002, si L,egea nr.67312002.
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ANEXA I

COMISILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL

A.l. Comisia de specialitate economico-socia16, buget, finan(e, administrarea domeniului public
9i privat al comunei' agricultu16, silviculturS, comert, gospod6rirea comunal6, alimenta16 gi
servicii, cu urmatoarele atributii:

) avizeaza studii, prognoze orientative si programe de dezvoltare economico-sociale, in colaborare
permanenta cu comisiile nr. 2 gi 3;

) realizeaza studii si avizeaza din punct de vedere al eficientei economice orice propunere cu privire la
adrninistrarea domeniului public si privat, in vederea organizarii si asigurarii unor strategii de
perspectiva oare sa asigure dezvoltarea acestuia, avandu-se in vedere specificul si traditia localitatii;

) analizea.za si avizeaza bugetul local in structura privind formarea, administrarea, intrebuintarea si
executarea acestuia, avizeaza eventualele virari de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare,
precum si imprumuturile:

o dupa definitivare, odata avizar, supune bugetul local spre aprobare plenului Consiliului Local;
) avizeaza rsi poate propune impozite si taxe locale, precum si taxe speciale pe timp limitat, in conditiile

I egi i;
r parlicipa la dezbateri comune, la solicitarea celorlalte comisii, atunci cand se fac eventuale propuneri

privind infiintarea de agenti economici de interes local, concesionari sau inchirieri de servicii publice,
participari la societati comerciale, locatiile de activitati sau servicii ale administratiei publice;

a propune, analizeaza si avizeaza norme orientative pentru societatile comerciale pe care le infiinteaza
Consiliul Local:

I intocmeste studii cu privire la organizarea serviciilor publice in conditii de operativitate si eficienta
si raspunde in acest sens eventualelor solicitari ale celorlalte comisii pe domenii de specialitate,
avizandu- le, dupa caz, propuneri I e;

a analizeaza si avizeaza, dupa caz, in colaborare cu celelalte comisii, propunerile privind asocierea
cu alte consilii locale, precum si cu agenti economici din tara si din strainatate, in scopul realizarii si
exploatarii unor lucrari de interes comun (obligatorii fiind dezbaterile initiate de comisia care realizeaza
propu nerea);

t realizeaza studii si programe care sa asigure buna functionare a serviciilor de gospodarie comunala,
transport local si retele edilitare (actiunea este comuna comisiilor I si 2, fiind vorba de activitati specifice
de urbanism si servicii publice);
initiaza propuneri motivate care sa asigure libertatea comertului si a concurentei loiale si sa incurajeze
libera initiativa, ori de cate ori se impune, in conditiile legii;
initiaza propuneri motivate privind organizarea de targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractii,
cu asigurarea bunei functionari a acestora;

I si 5, propunerile privind asocierea
din tara si din strainatate, in scopul

) analizeaza, avizeaza si initiaza, dupa caz, in colaborare cu comisiile
cu alte consilii locale, precum si colaborarea cu agenti economici
realizarit si exploatarii unor lucrari de interes comun:

I avizeaza proiectele de hotarari cu incidenta asupra atributiilor specifice ale comisiei;
<) solutioneaza impreuna cu comparlimentul de specialitate cererile si sesizarile cetatenilor pe

problematica specifi ca comisiei ;

I comisia exercita si alte atributiuni stabilite de lege si de consiliul Local.

A'2'Comisia de specialitate pentru administrafie publicd locald, juridica, apararea ordiniipubfice, organizare 9i dezvoltare urbanisticr gi de amenajare a teritoriului, proteclia mediului, cu
urmatoarele atributi i:

' 
intocmeste si avizeaza studii si programe de dezvoltare urbanistica si ori de cate ori intervin studii si
programe specifice altor domenii, solicita si implicarea comisiei de specialitate in domeniu;t participa la dezbateri comune, la solicitarea comisiilor pe domenii de specialitate nr. I gi 3, cuinfiintarea de agenti economici de interes local, conceslonari sau inchiiieri de servicii publice,la societati comerciale, locatii de activitate sau servicii ale administratiei publice. avizandu-le
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initiaza si asigura realizarea programelor de organizare si dezvoltare urbanistica a comunei I\4iroslava,
precum si de amenajare a teritoriului cLr respectarea traditiei locale si a prevederilor legale,
tniliaza s;i asigura realizarea programelor de realizare a lucrarilor publice, cle refacerea si protectia
nrediului inconiurator, protectia si conservarea monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor si
rezervatiilor naturale, (actiunea este comuna comisiilor 2 si 3);
avrzeaza ltroiectele de hotarari cu incidenta asupra atributiilor specifice ale comisiei;
solutioneaza impreuna cu compartimentul de specialitate cererile si sesizarile cetatenilor pe

problematica specifi ca com isiei;
initiaza si intocmeste Regulamentul de organizare gi functionare al Consiliului Local, pe bazastatututul
si regulanrentului - cadru orientativ elaborat de guvern, modificarea, amendarea sau completarea acestora
atunci cand se impune, in functie de conditiile locale;
avizeaza statul de funclii, organigrama, Regulamentul de Organizare si Functionare si numarul de personal
al Aparatului de specialitate, la propunerea Primarului;
avizeaza, din punct de vedere juridic toate proiectele de hotarari si initiaza de comun acord cLr comisiile I

si 3 propuneri privind infiintarea de agenti economici de interes local; avizeaza asupra concesionarii
sau inchirierii de servicii publice, participarii la societati comerciale, locatii de activitati sau servicii ale
adm inistratiei publ ice;

avtzeaza asupra propunerilor privind numirea si
societatilor comerciale cu capital de stat de interes local;
urmareste si controleaza activitatea societatilor comerciale de interes local in colaborare cu comisia nr.
l, pe pt:rioada existentei lor, primind trimestrial rapoartele acestora despre care informeaza plenul
Consiliului Local;
avizeaza normele orientative pentru societatile comerciale infiintate de Consiliul Local. initiate de comisiile I

si 3;

urmareste activitatea organelor de aparare a ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor
fundamentale ale cetatenilor din comuna Miroslava:
iniliaza prropuneri in vederea conferirii persoanelor fizice ronrane sau straine, cu merite deosebitc.
titlului de cetatean de onoare al comunei Miroslava:

a
a

a

eliberarea din functii a conducatorilor

asocierea cu alte
si explorarii unor

infratire cu localitati din

analizeaza si avizeaza, dupa caz, in colaborare cu comisiile I gi 3, programele privind
consilii lcrcale, precum si cu agenti economici din tara si din strainatate. in baza realizarii
lucrari de interes comun;

a analizeaza si avizeaza posibilitatile de regaturi de colaborare, cooperare si
strai natate:

urmareste activitatea consilierului JURIDIC, CONTECIOS in ceea ce priveste reprezentarea
Consiliuluri Local in instantele de judecata si in relatiile cu tertii,
cornisia e::ercita si alte atributii stabilite de leee sau consiliul local.

A'3.Conrisia de specialitate pentru inva{dmAnt, cultu16, culte, sf,n6tate, protec{ia socialA,
activitali sportive gi de agrement, cu urmatoarele atributii:

: initiaza studii, prognoze orientative si programe privind asigurarea conditiilor necesare bunei functionari
a institutiilor locale de invatamant, sanitare, de cultura si de tineret, de sub autoritatea Consiliului
Local;

I initiaza propuneri motivate de infiintare a unor institutii de binefacere de interes local si institue norme de
functionare a acestora;

I analizeaztr si, dupa caz, initiaza, propune si ia masuri in vederea realizarii protectiei sociale, pe baza
motivatiilor rezultate din legislatia in vigoare;

) initiaza propuneri pentru crearea conditiilor necesare petrecerii timpului liber al cetatenilor si asigura
desfasurarea activitatilor sporlive pe raza comunei v,liroslava;

c iniliazd' studii 9i programe de dezvoltare a relaJiilor de colaborare cu uniuni de crealie, cluburj sportivegcolare, asocialii sporlive, asociaJii profesionale gi organiza{ii nonguvernamenrare
(ONC) cale deruleazd programe educative in domeniu;

: iniliazd studii gi programe privind conservarea gr restaurarea monunrentelor istorice gi de arhitecturi
apa(indnd domeniului public al comunei Miroslava;

) iniliazd studii gi programe culturale gi educative, sportive cu prilejul unor evenimente deosebite, de
amploare locala, na(ionald sau internalionald, cum ar ft: Ziua Nalionala, Sarbdtoarea lmnului Nalional, ZiuaCopilului, Sdrbdtorilor Anului Nou etc.
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.) urmareste executia bugetara pe domeniile ei de activitate, in colaborare cu comisia nr. I

a solutioneaza impreuna cu compartimentul de specialitate cererile si sesizarile cetatenilor pe
problematica specifi ca comisiei;

s initiaza propuneri pentru crearea conditiilor necesare petrecerii timpului liber al cetatenilor si asigura
desfasurarea activitatilor de turism si agrement pe raza comunei Miroslava;

) avizeaza proiectele de hotarari cu incidenta asupra atributiilor specifice ale comisiei;
<) comisia exercita si alte atributii stabilite de lege sau Consiliul Loca..

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER LOCAL '

LE

Contrasem ne azd oentru I esal itate

Ursanu Ancult-Lenuta
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