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T..A.. R...A.. R. E..A.. NR.. 5'74

din. 31.10.2019
Privind: Aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE
51 FUNCTIONARE
-'
,
AL CON51L1ULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAILA.

La initiativa Primarului Municipiului Braila;
Avand Tn vedere referatul de aprobare al initiatorului, raportul Secretarului
Municipiului Braila, precum ~i avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 ~i 5
din cadrul C.L.M . Braila;
In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 , privind Codul administrativ,
cu modificarile ~i completarile ulterioare, Legii nr. 52/2003 privind transparenta
decizionala Tn administratia publica , republicata, cu modificarile ~i completarile
ulterioare, Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public,
cu modificarile ~i completarile ulterioare, Legii nr. 161/2003 privind unele masuri
pentru asigurarea transparentei Tn exercitarea demnitatilor publice, a functiilor
publice ~i Tn mediul de afaceri, prevenirea ~i sanctionarea coruptiei , cu modificarile
~i completarile ulterioare, precum ~i ale Legii nr.24/2000 privind normele de
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata , cu modificarile
si completarile ulterioare;
,
In baza prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) ~i (3) lit. a) din O.U.G .
nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
In temeiul art. 139 alin. (1) ~i (3) lit. i), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din
O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, privind Codul administrativ, cu
modificarile ~i completarile ulterioare;

:a:OT..A..R...A..STE:

-

aproba REGULAMENTUL DE ORGANIZARE 51
FUNCTIONARE
'
,
AL CON51L1ULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAILA, conform anexei, parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.1
- Se

Art.2

data intrarii Tn vigoare a
nr.389/29.11 .201 0 T~i Tnceteaza aplicabilitatea.
Art.3

La

prezentei

hotarari,

H.C.L.M .

Toate
referirile
la
regulamentul
aprobat
prin
H.C .L.M.
nr.389/29.11.2010 se considera fiind facute la regulamentul aprobat prin prezenta
hotarare.

Art.4 Prezenta hotarc3re va fi dusa la indeplinire de Primarul Municipiului
Braila, iar Secretarul Municipiului Braila 0 va comunica consilierilor locali ~i celor
interesali.

PRESEDINTE
DE SEDINTA,
,
"

CONTRASEMNEAZA
SECRETA R,
NION
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ANExA
la H.C.L.M. NR.5-i1 13/. 1'rJ 2019

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ~I FUNCTION ARE AL CONSILIULUI LOCAL
AL MUNICIPIULUI BRAILA

Capito lui I. Constituirea consiliului local
Art. 1
Structura consiliului local
Consiliul local se compune din consilieri locali
vigoare.

ale~i

In conditiile stabilite de legislalia In

Art. 2
Constituirea consiliului local
(I) Consiliul local se constituie in cel mult 60 de zile de la data desfli~urarii alegerilor
autoriti:ililor administraliei publice locale. Anterior constituirii consiliului local, mandatele
consilierilor locali declarali ale~i sunt validate in conditiile prevazute la art. 114 din Ordonanla de
urgenla a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completiirile
ulterioare.
(2) Dupa validarea mandatelor de consilier local este organizata 0 ~edinla privind ceremonia
de constituire a consiliului local, ocazie cu care consilierii locali depunjuramantul.
Art. 3
Valida rea mandatului de consilier local ~i depunerea juramantului
(I) Procedura de validare a consilierilor locali declarali ale~i sau, dupa caz, a supleanlilor in
cadrul procedurii de constituire a consiliului local se realizeaza potrivit prevederilor art. 114-117,
respectiv 119, 121 din Ordonanla de urgenla a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificarile ~i completarile ulterioare.
(2) Consilierii locali validati depun juramantul In cadrul ~edinlelor de constituire a consiliului
local sau in cadrul ~edinlelor consiliului local , dupa caz.
Art. 4
Declararea consiliului local ca legal constituit
(I) Consiliul local este legal constituit daca numarul consilierilor locali care au depus
juramantul in condiliile art. 116 alin. (5) - (7) din Ordonanla de urgenla a Guvernului nr. 57/2019
este mai mare decM primul numar natural strict mai mare decat jumatate din numarul membrilor
consiliului local, stabilit potrivit art. 112 din Ordonanla de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu
modificarile ~i completarile ulterioare.
(2) Data constituirii consiliului local este considerata data desfli~urarii primei ~edinle privind
ceremonia de constituire a consiliului local, respectiv a celei de a doua, dupa caz.
(3) in termen de 3 zile de la data constituirii consiliului local, in condiliile alin . (2), prefectul
emite un ordin privind constatarea indeplinirii condiliilor legale de constituire a consiliului local,
care se comunica secretarului general al Municipiului Braila ~i se aduce la cuno~tinla publica.
(4) in situalia in care consiliullocal nu este legal constituit in condiliile alin. (I), In termen de
3 zile de la implinirea termenului prevazut la art. 116 alin. (6) din Ordonanla de urgenla a
Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile ~i completarile ulterioare, prefectul emite un ordin privind
constatarea neindeplinirii condiliilor legale de constituire a consiliului local, in care se menlioneaza
motivele neconstituirii acestuia.
(5) Ordinul prefectului prevazut la alin. (3), respectiv alin. (4) prevede, daca este cazul, ~i
situaliile In care este necesara validarea mandatelor supleantilor. Ordinul prefectului care cuprinde
situaliile in care este necesara validarea mandatelor supleanlilor se comunica judecatoriei in a carei
raza teritoriala se afia circumscriplia electorala pentru care au avut loc alegeri, partidelor politice ~i
1

organiza\iilor ceta\enilor apaI1iniind minorita\ilor na\ionale care au propus candida\i
general al Municipiului Braila.

~i

secretarului

Art. 5
Organizarea alegerilor partiale
(I) in situa\ia in care consiliul local nu a fost constituit in condi\iile art. 4, sunt organizate
alegeri paI1iale de completare in condi\iile legii privind alegerea autoritatilor administratiei publice
locale pentru locurile consilierilor locali declarate vacante potrivit art. 116 alin. (10) din Ordonan\a
de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile ~i completarile ulterioare.
(2) Alegerile prevazute la alin. (I) se organizeaza in termen de 90 de zile de la emiterea
ordinului prefectului prevazut la art. 4 alin. (4), in condi\iile legii privind alegerea autorita\ilor
administratiei publice locale. Stabilirea datei pentru organizarea alegerilor se face de catre Guvern,
la propunerea autoritatilor cu atributii in organizarea alegerilor locale pe baza solicitarii prefectului.
Art. 6
Validarea mandatelor supleantilor pe durata man datu lui consiliului local
(I) Pana la data desfa~urarii alegerilor autoritatilor administratiei publice locale din anul
2020, pentru locurile de consilier local a caror vacantare a fost constatata, prin ordin al prefectului
sau prin hotarare a consiliului local in conditiile art. 204, comunicarea acestor acte administrative se
realizeaza catre consiliul local in vederea validarii mandatului supleantului desemnat de partidul
politic, alianta politica sau alianta electorala respectiva, cu respectarea art. 30-34, 55, 55 1 din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile ~i completiirile ulterioare.
(2) in caz de vacanta a mandatelor de consilieri locali, pe durata mandatului consiliului local,
mandatele supleantilor sunt validate in termen de 10 zile de la data incetarii mandatului
consilierului local, in conditiile art. 52, de ciitre judecatoria in a carei raza teritoriala se afia
circumscriptia electorala pentru care au avut loc alegeri in procedura necontencioasa, prin incheiere
pronuntata in camera de consiliu, fua a fi aplicabila procedura de regularizare a cererii. Validarea
mandatelor supleantilor se realizeaza cu respectarea prevederilor art. 114 alin. (2) ~i art. 121 alin.
(1) lit. d), alin. (2) ~i (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile ~i
completarile ulterioare. Supleantii au obligatia transmiterii catre secretaru1 general al Municipiului
Brai1a a documentelor doveditoare prevazute la art. 114 alin. (2) lit. a)-d) din Ordonan\a de urgenta
a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile ~i completarile ulterioare, cu cel pu\in 5 zile inainte de
implinirea termenu1ui de 10 zile. Dispozitiile art. 114 alin. (4)-(7) din Ordonanta de urgen\a a
Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile ~i completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.
(3) Consilierul local al carui mandat a fost validat pe durata mandatului consiliului local
depune juramantul in fata consiliului local, in term en de 15 zile de la data la care secretarul general
al Municipiului Braila I-a informat cu privire la validarea mandatului sau.
(4) Consilierul local declarat ales al carui mandat a fost invalidat de judecatoria competenta,
in prima instanta, dar care a fost validat prin hotararea tribunalului depune juramiintul in fa\a
consiJiului local, in termen de 15 zile de la data la care i-a fost comunicata hotararea tribunalului.
(5) Consiliul local se convoaca in conditiile art. 23 alin. (I) pentru respectarea termenului
prevazut la alin. (2) sau (3), dupa caz.
(6) Consilierullocal al carui mandat a fost validat in condi\iile alin. (2) sau (3) care nu depune
juramiintul in termenul de 15 zile ori care refuza sa depuna juramiintul este considerat demisionat de
drept, cu exceptia cazului in care se afia in una dintre situa\iile prevazute la art. 116 alin. (8) din
Ordonan\a de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile ~i completarile ulterioare.
(7) in cazul in care consilierullocal al carui mandat a fost validat in conditiile alin. (2) sau (3)
se afia, pe perioada celor 15 zile prevazute de aceste alineate, intr-una dintre situatiile prevazute 1a
art. 116 alin. (8) din Ordonan!a de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile ~i completarile
ulterioare, termenul pentru depunereajuramantului se prelunge~te pana la incetarea acestei situatii.
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Capitolul II. Organizarea eonsiliului loeal
Seetiunea 1. Pre~edintele de ~edinta
Art. 7
Pre~edintele de ~edinta
(1) Dupa declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii sai, in ~edinta de
constituire al consiliului local, un pre~edinte de ~edin(a, pe 0 perioada de cel mult 3 luni, care
conduce ~edin(ele consiliului ~i semneaza hotararile adoptate de acesta. Pre~edintele de ~edin(a se
alege prin vot deschis cu majoritate simpla, prevazuta la art. 5 lit. ee) din Ordonanla de urgenla a
Guvemului nr. 57/2019, cu modificarile ~i completarile ulterioare.
(2) Consilierul local ales In condiliile alin. (1) poate fi schimbat din func(ie, la ini(iativa a cel
pu(in unei treimi din numarul consilierilor locali in func(ie, prin hotarare adoptata cu majoritate
absoluta.
(3) in cazul in care pre~edintele de ~edinla lipse~te, la propunerea consilierilor locali, din
randul acestora este ales un alt pre~edinte de ~edin(a, prin hotarare adoptata cu majoritate simpla,
care conduce ~edin(a respectiva. Acesta exercita pentru aceasta ~edin(ii atribuliile previizute de lege
pentru pre~edintele de ~edin(a.

Art. 8
Atribufiile

pre~edintelui

de ~edinta
exercita urmatoarele atribu(ii principale:
a) conduce ~edin(ele consiliului local;
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotarari ~ i anun(a rezultatul votiirii, cu
precizarea voturilor "pentru", a voturilor "impotriva" ~i a ab(inerilor numarate ~i eviden(iate de
secretarul general al Municipiului Braila in procesul-verbal al ~edinlei;
c) semneaza procesul-verbal al ~edin(ei;
d) asigura men(inerea ordinii, in condi(iile prezentului regulament;
e) supune votului consilierilor locali orice problema care intra in competenla de solu\ionare a
consiliului local;
f) aplica, daca este cazul, sancliunile prevazute la alt. 78 alin. (1) sau propune consiliului
aplicarea unor asemenea sanc(iuni, dupii caz;
g) indepline~te alte atribu(ii prevazute de lege, de prezentul regulament sau alte insarcinari
date de catre consiliullocal.
Pre~edintele

de

~edin\a

Seetiunea a 2-a. Vieeprimarii Munieipiului Braila
Art. 9
Rolul, numirea §i eliberarea din funetie a vieeprimarilor
(I )Consiliul local alege din randul membrilor siii 2 (doi) viceprimari. Alegerea se face prin
vot secret, cu majoritate absoluta, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.
(2)Exercitarea votului se face pe baza de buletine de vot. Alegerea viceprimarilor se
realizeaza prin hotarare a consiliului local.
(3)Consiliul local desemneaza, prin hotarare, care dintre cei doi viceprimari exercita primul
calitatea de inlocuitor de drept al primarului.
(4)Viceprimarii sunt subordonali primarului ~i, in situa(iile prevazute de lege, inlocuitorii de
drept ai acestuia, situa(ie in care exercita, in numele primarului, atribu(iile ce ii revin acestuia.
Primarul poate delega 0 parte din atribu(iile sale viceprimarilor.
(5)Eliberarea din func(ie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotarare
adoptata, prin vot secret, cu majoritatea a doua treimi din numarul consilierilor in funclie, la
propunerea temeinic motivata a primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor locali in
func(ie. Eliberarea din func(ie a viceprimarului nu se poate face in ultimele 6 luni ale mandatului
consiliului local.
(6)La deliberarea ~i adoptarea hotarari lor care privesc alegerea sau eliberarea din func(ie a
viceprimarului participa ~i voteaza consilierul local care candideaza la func(ia de viceprimar,
respectiv viceprimarulln funclie a carui schimbare se propune.
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(7)Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul i~i pastreaza statutul de consilier local, lara a
beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilitatile specifice
functiei de viceprimar prevazute de cartea I titlul IV din Legea nr. 16112003 privind unele masuri
pentru asigurarea transparen\ei In exercitarea dernnitatilor publice, a functiilor publice ~i In mediul
de afaceri , prevenirea ~i sanctional'ea coruptiei, cu modificarile ~i completarile ulterioare.
(8)Durata mandatului viceprimarului este egala cu durata mandatului consiliului local. In
cazul In care mandatul consiliului local inceteaza sau inceteaza calitatea de consilier local, Inainte
de expirarea duratei normale de 4 ani, inceteaza de drept ~i mandatul viceprimarului, tara vreo alta
formalitate.
(9)Viceprimarii municipiului pot infiinta, in limita numarului maxim de posturi aprobate,
cabinetul viceprimarului, in conditiile prevazute de partea a VI-a titlullII capitolul II din Ordonanla
de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile ~i completarile ulterioare.
Art. 10
Exercitarea temporara a atributiilor primarului de catre viceprimar
(1) In caz de vacanta a func\iei de primar, in caz de suspendare din functie a acestuia, precum
~I In situatiile de imposibilitate de exercitare a mandatului, atributiile ce ii sunt conferite prin
Ordonanta de urgenla a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile ~i completarile ulterioare, sunt
exercitate de drept de viceprimarul desemnat de consiliul local in conditiile art. 9 alin. (3), cu
respectarea drepturilor ~i obligatiilor corespunz1itoare func\iei. Pe perioada exercitarii de drept a
atributiilor de primar, viceprimarul i~i pastreaza dreptul de vot in cadrul consiliului local ~i prime~te
o indemnizatie lunara unica egala cu cea a functiei de primar.
(2) Consiliul local poate hotari inlocuirea viceprimarului care exercita primul calitatea de
inlocuitor de drept al primarului, ales in conditiile art. 9 alin. (3).
(3) In situatia prevazuta la alin. (1), consiliul local poate delega, prin hotarare, din randul
membrilor sai, un consilier local care indepline~te temporar atributiile viceprimarului, cu
respectarea drepturilor ~i obligatiilor corespunz1itoare functiei. Pe perioada exercitarii functiei de
viceprimar, consilierul local beneficiaza de 0 unica indemniza\ie lunara egala cu cea a functiei de
vlcepnmar.
(4) Consiliul local poate hotari retragerea delegarii consilierului local care Indepline~te
temporar atributiile viceprimarului desemnat In conditiile alin. (3) Inainte de incetarea situatiilor
prevazute la alin . (1).
(5) in situatia in care sunt suspendati din functie, In acela~i timp, atat primarul, cat ~i
viceprimarul, precum ~i In situatiile de imposibilitate de exercitare de catre ace~tia a mandatului,
consiliul local deleaga un consilier local care indepline~te atat atributiile primarului, cat ~i pe cele
ale viceprimarului, pana la incetarea situatiei respective, cu respectarea drepturilor ~i obligatiilor
corespunzatoare functiei de primar. Pe perioada exercitarii atributiilor de primar, precum ~i de
viceprimar, consilierul local beneficiaza de 0 unica indemnizatie lunara egala cu cea a functiei de
primar.
(6) Daca devin vacante, in acela~i timp, atat functia de primar, cat ~i cea de viceprimar,
consiliul local alege un nou viceprimar, prevederile alin. (I) ~i (3) aplicandu-se pana la alegerea
.
.
unUi nou pnmar.
Sectiunea a 3-a. Alte dispozilii

Art. 11
(1) Dupa preluarea conducerii lucrarilor consiliului local de c1itre pre~edintele de ~edinta, se
trece la ceremonia de depunere a juramiintului de c1itre Primar, daca procedura de validare a
mandatului s-a efectuat in conformitate cu prevederile art. 149 din O.V.G. nr. 57/2019 cu
modificarile ~i completarile ulterioare.
(2) Dupa prezentarea hotararii de validare, Primarul va depune juramantul prevazut la art. 117
alin . (I) din O.V.G. nr. 57/2019, cu modificarile ~i completarile ulterioare.
Art. 12
(1) Dupa depunerea juramantului, Primarul intra in exerciliul de drept al mandatului.
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(2) Pe timpul

desIa~urarii

lucrarilor consiliului, Primarul este obligat sa poarte e~arfa.

Art. 13
Primarul participa la ~edintele consiliului local ~i are dreptul sa-~i exprime punctul de vedere
asupra tuturor problemelor inscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al Primarului se
consemneaza in mod obligatoriu in procesul-verbal de ~edin!a.
Sectiunea 4-a. Comisiile de specialitate
Art. 14
Organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local
(1) In term en de 30 de zile de la constituire, consiliul local i~i organizeaza comisii de
specialitate, pe principalele domenii de activitate.
(2) Domeniile de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate sunt urmatoarele:
agricuitura, activitali economico-financiare, activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate ~i
activitati sportive, amenajarea teritoriului ~i urbanism, munca, familie ~i protectie sociala, protectie
mediu ~i turism, juridica ~i de disciplina, administrarea serviciilor publice furnizate.
(3) In functie de specificul activitatii ~i de numarul consilierilor, consiliul poate hotari sa se
organizeze comisii de specialitate in alte domenii de activitate sau 0 comisie sa aiM in obiectul de
activitate doua sau mai multe domenii.
(4) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locaIi.
(5) Operatiunile desIa~urate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate,
domeniile de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate, numarul ~i denumirea
acestora, numarul membrilor fiecarei comisii ~i modul de stabiIire a locurilor ce revin fiecarui grup
de consilieri sau consilieri independenti, precum ~i componenta nominala a acestora se stabilesc
prin hotariire a consiliului local, cu respectarea configuratiei politice de la ultimele alegeri locale.
Numarul membrilor unei comisii este intotdeauna impar.
(6) Numarul locurilor ce revine fiecarui grup de consilieri sau consilierilor independenti in
fiecare comisie de specialitate se stabile~te de catre consiliul local, cu respectarea configuratiei
politice de la ultimele alegeri locale.
(7) Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a
consilierilor independenti de catre consiliul local, avandu-se in vedere, de regula, optiunea acestora,
pregatirea lor profesionala ~i domeniul in care i~i desIa~oara activitatea. In functie de numarul
membrilor consiliului, un consilier poate face parte din cel putin 0 comisie ~i din cel mult 3 comisii,
dintre care una este comisia de baza.
(8) In func!ie de problematica ~i specificul Municipiului Braila, la nivelul Consiliului Local se
organizeaza 5 (cinci) comisii de specialitate, dupa cum urmeaza:
I. Comisia de buget - finante, strategii, integrare, studii, prognoze economico - sociale ~i
privatizare, compusa din 5 (cinci) consilieri;
2. Comisia de administrare al domeniului public ~i privat al municipiului, de organizare ~i
dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor pub lice, protectia mediului inconjurator,
conservarea monumentelor istorice ~ i de arhitectura, compusa din 7 (~apte) consilieri;
3. Comisia pentru industrie, agricultura, servicii publice, comert ~i turism, compusa din 5
(cinci) consilieri;
4. Comisia pentru activitali ~tiintifice, invatamant, cultura, culte, tineret, activitali sportive,
sanatate ~i protectie sociala, compusa din 5 (cinci) consilieri;
5. Comisia pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice, apararea ordinii
publice, integrare ~i relalii intemationale, compusa din 5 (cinci) consilieri.
(9) Lucrarile comisiilor de specialitate se desIa~oara la Sala nr. 16 din Palatul Administrativ,
in functie de programul stabilit de fiecare comisie in parte.
Art. 15
Atributiile comisiilor de specialitate
(I) Comisiile de specialitate au urmatoarele atributii principale:
a) analizeaza proiecteie de hotariiri ale consiliului local din domeniullor de activitate;
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b) Intocmesc avize asupra proiectelor de hotarari ~i asupra problemelor analizate, pe care Ie
prezinta consiliului local;
c) Indeplinesc orice alte atributii stabilite prin prezentul regulament sau Insiircinari date prin
hotiirari ale consiliului local, daca acestea au legatura cu activitatea lor.
(2) Consiliul local stabile~te , In termen de 30 de zile de la constituirea consiliului local, aIte
atribulii pe care Ie pot exercita comsiile de specialitate.
(3) Consiliul local, pe durata mandatului, poate stabili insiircinari specifice comisiilor de
specialitate.
(4) Comisiile de specialitate adopta avize cu majoritate simpla.
Art. 16
Pre~edintele ~i

secretarul comisiei de specialitate
(I) Comisiile de specialitate I~i aleg, prin votul deschis al majoritatii absolute a consilierilor
locali ce 0 com pun, cate un pre~edinte ~i cate un secretar.
(2) Pre~edintele comisiei de specialitate are urmatoarele atributii principale:
a) asigura reprezentarea comisiei In raporturile acesteia cu consiliul local, aparatul de
specialitate al primarului, organismele prestatoare de servicii publice locale ~i cu celelalte comisii;
b) convoaca ~edinlele comisiei conform procedurii prevazute in prezentul regulament ~i
informeaza secretarul general al Municipiului Braila cu privire la data ~i locul ~edintei;
c) conduce ~edinlele comisiei;
d) susline In ~edinlele consiliului local avizele formulate de comisie;
e) anunla rezultatul votiirii, pe baza datelor comunicate de secretar;
f) solicita, la propunerea consilierilor din comisie, prin intermediul secretarului general al
Municipiului Braila, ca la ~edin!ele de comisie sa fie prezent func\ionarullfunclionarii de conducere
executiva, pentru clarificarea problemelor supuse dezbaterii;
g) Indepline~te orice alte atribulii referitoare la activitatea comisiei, prevazute de lege, de
prezentul regulament sau stabilite de consiliullocal;
h) comunica secretarului general al Municipiului Braila In term en rezonabil, pana la finalul
fiecarei luni calendaristice, prezenla ~i procesele-verbale ale fieciirei ~edinle ale comisiei de
specialitate.
(3) Pre~edintele comisiei de specialitate poate propune ca la lucriirile comisiei sa participe ~i
alte persoane din afara acesteia, daca apreciaza ca este necesar ~i poate participa la lucrarile
celorlalte comisii care examineaza probleme ce prezinta importanla pentru comisia pe care 0
conduce.
(4) Secretarul comisiei indepline~te urmiltoarele atribulii principale:
a) efectueaza apelul nominal ~i tine evidenla participarii la ~edinle a membrilor comisiei;
b) numara voturile ~i II informeaza pe pre~edinte asupra cvorumului necesar pentru emiterea
fiecarui aviz ~i asupra rezultatului votarii;
c) asigura redactarea avizelor, a proceselor-verbale ~i a altor documente prevazute de lege;
d) indepline~te orice alte sarcini prevazute de prezentul regulament sau insarcinari stabilite de
comisie sau de catre pre~edintele acesteia.
Art. 17
Functionarea comisiilor de specialitate
(I) Comisiile de specialitate lucreaza In pi en ~i delibereaza cu votul majoritalii simple a
membrilor lor.
(2) Participarea membrilor comisiei la ~edintele acesteia este obligatorie. Daca absenlele
continua, rara a fi motivate, pre~edintele comisiei poate propune consiliului local aplicarea
sancliunilor prevazute la art. 78 din prezentul regularnent .
(3) Comisia poate invita sa participe la ~edinlele sale speciali~ti din cadrul aparatului de
specialitate al primarului sau din afara acestuia. Au dreptul sa participe la ~edinlele comisiei ~i
iniliatorii propunerilor ce stau la baza lucriirilor comisiei. Comisia poate invita ~i aIte persoane care
sa participe la dezbateri. Persoanele invitate nu au dreptul sa participe la vot.
(4) ~edintele comisiei de specialitate sunt, de regula, pUblice.
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(5) Comisia poate hotari ca unele ~edinte sau dezbaterea unoI' puncte de pe ordinea de zi sa se
cu u~ile inchise.
(6) Convocarea ~edintelor comisiei se face de catre pre~edintele acesteia cu eel putin 3 zile
inainte sau de indata, in situatia ~edintelor convocate in conditiile art. 23 alin. (4) din prezentul
regulament.
(7) Ordinea de zi se aproba de comisie la propunerea pre~edintelui. Oricare dintre membrii
comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unoI' probleme.
(8) $edintele comisiilor de specialitate se desIa~oara inaintea ~edintelor consiliului local,
atunci cand ordinea de zi a ~edintei acestuia cuprinde sarcini sau proiecte de hotarari asupra carora i
se solicita avizul.
(9) Pentru dezbaterea proiectelor de hotarari sau a celorlalte probleme repartizate comisiei de
catre secretarul general al Municipiului Braila, pre~edintele acesteia desemneaza un consilier local
care prezinta in cadrul ~edintei proiectele ~i, dupa caz, celelalte probleme aflate pe ordinea de zi,
care nu sunt prezentate de initiator.
(10) Secretarul comisiei sau, in lipsa acestuia, consilierul local desernnat in conformitate cu
alin. (9) intocme~te avizul, cu caracter consultativ, al comisiei, pe baza amendamentelor ~i a
propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor
consilierilor locali prezenti .
(II) Avizele intocmite de comisie cuprind separat, cu motivarea necesara, atat
amendamentele ~i propunerile acceptate, cat ~i cele respinse.
(12) Avizele intocmite sun! prezentate secretarului general al Municipiului Braila, care
asigura transmiterea acestora catre consilierii locali, cel mai tiirziu inainte de aprobarea ordinii de zi.
(13) Votul in comisii este, de regula, deschis. In anumite situatii comisia poate hotari ca votul
sa fie secret, stabilind, de la caz la caz, ~i modalitatea de exprimare a acestuia.
(14) Lucrarile ~edintelor comisiei se consemneaza, prin grija secretarului acesteia, intr-un
proces-verbal. Dupa incheierea ~edinlei, procesul-verbal este semnat de catre pre~edintele ~i
secretarul comisiei.
(1 5) Pre~edintele poate incuviinta ca procesele-verbale ale ~edinlelor sa fie consultate de alte
persoane interesate care nu au participat la ~edinla, cu exceplia proceselor-verbale intocmite in
~edin tele ale caror lucrari s-au desIa~urat cu u~ile inchise.
desIa~oare

Art. 18
Comisiile speciale ~i comisiile mixte
(I) Consiliile locale pot organiza comisii speciale de analiza ~i verificare formate din
consilieri locali, pe perioada determinata, la propunerea unei treimi din numarul consilierilor locali
in funclie sau a primarului. Componenta, obiectivele ~i perioada de desIa~urare a activitatilor
acestora se stabilesc prin hotarare a consiliului local. Membrii comisiei aclioneaza in limitele
stabilite prin hotarare.
(2) Comisia de analiza ~i verificare prezinta consiliului local ori primarului, dupa caz, la
termenul stabilit de acesta, raportul intocmit in urma analizelor ~i verificarilor efectuate. Raportul
cuprinde, daca este cazul, propuneri concrete de imbunatalire a activitatii in domeniul supus
analizei sau verificarii.
(3) Consiliile locale pot organiza, din proprie initiativa sau din initiativa primarului, dupa caz,
comisii mixte formate din consilieri locali, functionari publici ~i alti speciali~ti, pe perioada
determinata. Componenla comisiilor mixte, obiectivele ~i perioada de desIa~urare a activitalii
acestora se stabilesc prin hotarari ale consiliilor locale. $edintele comisiilor mixte sunt publice.
Capito luI III. Funcfionarea consiliului local
Secfiunea I. Rolul ~i atribufiile consiliului local
Art. 19
Mandatul consiliului local
(1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani in conditiile legii privind alegerea
autoritatilor administratiei publice locale.
(2) Mandatul consiliului local se exercita de la data la care consiliullocal este legal constituit
pana la data la care consiliullocal nou-ales este legal constituit.
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(3) Mandatul consiliului local poate fi prelungit, prin lege organidi, in caz de razboi sau
catastroIa ori alte situatii expres prevazute de lege atunci cand, din cauza acestor situatii, nu pot fi
organizate alegeri in conditiile alin. (I).
Art. 20
Conditii speciale de exercitare a mandatului ale~ilor locali
(1) Consiliul local ales in cursu I unui mandat, ca urmare a dizolvarii consiliului local, incheie
mandatul precedentei autoritati a administratiei publice locale.
(2) Consiliul local ales in urma organizarii unor noi unitati administrativ-teritoriale, i~i
exercita mandatul numai pana la organizarea urmatoarelor alegeri locale generale.
Art. 21
Atributiile consiliului local
(1) Consiliul local are initiativa ~i hotara~te, in conditiile legii, in toate problemele de interes
local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei
publice locale sau centrale.
(2) Consiliullocal exercita urmatoarele categorii de atributii:
a) atributii privind unitatea administrativ-teritoriala, organizarea proprie, precum ~i
organizarea ~i function area aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor publice de interes
local ~i ale societatilor ~i regiilor autonome de interes local;
b) atributii privind dezvoltarea economico-sociala ~i de mediu a municipiului;
c) atributii privind administrarea domeniului public ~i privat al municipiului;
d) atributii privind gestionarea serviciilor de interes local;
e) atributii privind cooperarea interinstitutional a pe plan intern ~i extern.
(3) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. a), consiliullocal:
a) aproba statutul municipiului, precum ~i regulamentul de organizare ~i functionare a
consiliului local;
b) alege viceprimarii, din randul consilierilor locali, la propunerea primarului sau a
consilierilor locali, in conditiile art. 9 alin. (I) din prezentul regulament;
c) aproba, in conditiile legii, la propunerea primarului, infiintarea, organizarea ~i statui de
functii ale aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor publice de interes local,
reorganizarea ~i statui de functii ale regiilor auto nome de interes local, precum ~i infiintarea,
reorganizarea sau desfiintarea de societati de interes local ~i statui de functii al acestora;
d) exercita, in numele Municipiului Braila, toate drepturile ~i obligatiile corespunzatoare
participatiilor detinute la societati sau regii autonome, in conditiile legii;
e) hotara~te infiintarea sau reorganizarea de institutii, servicii publice, societati ~i regii
autonome, in conditiile legii.
(4) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. b), consiliullocal:
a) aproba, la propunerea primarului, bugetul Municipiului Braila, virarile de credite, modul de
utilizare a rezervei bugetare ~i contul de incheiere a exercitiului bugetar;
b) aproba, la propunerea primarului, contractarea ~i/sau garantarea imprurnuturilor, precum ~i
contractarea de datorie publica locala prin emisiuni de titluri de valoare, in numele Municipiului
Braila, in conditiile legii;
c) stabile~te ~i aproba impozitele ~i taxele locale, in conditiile legii;
d) aproba, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de
investitii de interes local, in conditiile legii;
e) aproba strategiile privind dezvoltarea economica, social a ~i de mediu a Municipiului Braila;
f) asigura un mediu favorabil infiintarii ~i/sau dezvoltarii afacerilor, inclusiv prin valorificarea
patrimoniului existent, precum ~i prin realizarea de noi investitii care sa contribuie la indeplinirea
programelor de dezvoltare economica regional a ~i local a;
g) asigura realizarea lucrarilor ~i ia masurile necesare implementarii ~i conformarii cu
prevederile angajamentelor asumate de Romania in calitate de stat membru al Uniunii Europene in
domeniul protectiei mediului ~i gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetalenilor.
(5) Daca bugetul Municipiului Braila, prevazut la alin. (4) lit. a), nu poate fi adoptat dupa
doua ~edinte consecutive, care au loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se desIa~oara pe
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baza bugetului anului precedent pana la adoptarea noului buget, dar nu mai tarziu de 45 de zile de la
data publicarii legii bugetului de stat In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(6) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. c), consiliullocal:
a) hotiirii~te darea In administrare, concesionarea, Inchirierea sau darea In folosintii gratuitii a
bunurilor proprietate publicii a municipiului, dupa caz, precum ~i a serviciilor publice de interes
local, In conditiile legii;
b) hotiirii~te vanzarea, darea In administrare, concesionarea, darea In folosintii gratuitii sau
Inchirierea bunurilor proprietate privata a municipiului, dupii caz, In conditiile legii;
c) avizeazii sau aprobii, In conditiile legii, documentatiile de amenajare a teritoriului ~i
urbanism ale municipiului;
d) atribuie sau schimbii, In conditiile legii, denumiri de strazi, de piete ~i de orice alte
obiective de interes public local.
(7) In exercitarea atributiilor previizute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigura, potrivit
competen\ei sale ~i In conditiile legii, cadrul necesar pentru fumizarea serviciilor pub lice de interes
local privind:
a) educa\ia;
b) serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor
varstnice, a familiei ~i a altor persoane sau grupuri aflate In nevoie socialii;
c) siinlitatea;
d) cultura;
e) tineretul;
f) sportul;
g) ordinea publicii;
h) situatiile de urgentii;
i) protec\ia ~i refacerea mediului;
j) conservarea, restaurarea ~i punerea In valoare a monumentelor istorice ~i de arhitecturii, a
parcurilor, griidinilor publice ~i rezervatiilor naturale;
k) dezvoltarea urbanii;
I) eviden\a persoanelor;
m) podurile ~i drumurile publice;
n) serviciile comunitare de utilitiiti publice de interes local;
0) serviciile de urgentii de tip salvamont, salvamar ~i de prim ajutor;
p) activitiitile de administratie social-comunitara;
q) locuintele sociale ~i celelalte unitiiti locative aflate In proprietatea Municipiului Briiila sau
In administrarea sa;
r) punerea in valoare, In interesul colectivitii\ii locale, a resurselor naturale de pe raza
Municipiului Briiila;
s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege.
(8) In exercitarea atributiilor prevazule la alin. (2) lit. d), consiliullocal:
a) sprijinii, In conditiile legii, activitatea cultelor religioase;
b) aprobii construirea locuintelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuintelor sociale ~i a
utilitatilor locative aflate In proprietatea sau In administrarea sa.
(9) In exercitarea atributiilor previizute la alin. (2) lit. e), consiliullocal:
a) hotiirii~te, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau
striiine, In vederea finantiirii ~i realizarii In comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de
interes public local;
b) hotiirii~te, In conditiile legii, Infriitirea municipiului cu unitati administrativ-teritoriale din
alte tiiri;
c) hotiirii~te, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unitati administrativteritoriale din tarii sau din striiiniitate, pre cum ~i aderarea la asociatii nationale ~i intemationale ale
autoritiitilor administratiei publice locale, In vederea promoviirii unor interese comune.
(10) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. a), b) ~i d), consiliullocal:
a) poate asigura, In lot sau In parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui
de administrare, lucriirile ~i fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea ~i functionarea cliidirilor
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in care i~i desIa~oara activitatea autoritati sau institutii publice a caror activitate prezinta un interes
local. Bunurile achizitionate pentru dotari raman in proprietatea Municipiului Braila;
b) poate asigura, in tot sau in parte, cu acordul institutiei sau autoritatii publice titulare a
dreptului de proprietate sau de administrare, lucrari de amenajare, dotare ~i intre\inere a cladirilor
sau terenurilor aflate in proprietatea publica sau privata a statului, in scopul cre~terii nivelului de
atractivitate turistica a Municipiului Braila, cu eondi\ia ca, prin acordul exprimat, titularul dreptului
sa permita accesul publicului in spa\iile astfel imbunata\ite pe 0 perioada de minimum 5 ani.
Bunurile achizi\ionate pentru dotari raman in proprietatea Municipiului Braila.
(11) Pentru realizarea atribu\iilor prevazute la alin. (2) consiliul local poate solicita informari
~i rapoarte de la primar, viceprimari ~i de la conducatorii organismelor prestatoare de servicii
pub lice ~i de utilitate publica de interes local.
(12) Consiliul local hotara~te acordarea unor sporuri ~i a altor facilita\i, potrivit legii,
personalului angajat in cadrul aparatului de specialitate al primarului ~i serviciilor publice de interes
local.
(13) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice romane sau straine cu merite deosebite
titlul de ceta\ean de onoare al municipiului, in baza unui regulament propriu. Prin acest regulament
se stabilesc ~i condi\iile retragerii titlului conferit. Acest regulament poate fi parte integranta a
statutului Municipiului Braila.
(14) Consiliul local indepline~te oriee alte atribu\ii, in toate domeniile de interes local, cu
exeep\ia celor date in mod expres in competen\a altor autorita\i publice, precum ~i orice alte
atribu\ii stabilite prin lege.

Sectiunea a 2-a. Functionarea consiliului local
Art. 22
Tipurile de ~edinte ale consiliului local
(1) Consiliul local se intrune~te in ~edin\e ordinare, cel pu\in 0 data pe luna, la convocarea
primarului.
(2) Consiliullocal se poate intruni ~i in ~edin\e extraordinare la convoearea:
a) primarului;
b) a cel pu\in unei treimi din numarul consilierilor locali in func\ie;
c) primarului, ca urmare a solieitarii prefeetului, in cazuri care necesita adoptarea de masuri
imediate pentru gestinoarea situaliilor de criza sau de urgenla.
Art. 23
Convocarea ~edintelor consiliului local
(1) Consiliullocal se convoaca dupa cum urmeaza:
a) prin dispozi\ie a primarului, in cazurile prevazute la art. 22 alin. (1), alin. (2) lit. a) ~i c) din
prezentul regulament;
b) prin convocare semnata de catre consilierii locali care au aceasta initiativa, in cazul
prevazut la art. 22 alin. (2) lit. b) din prezentul regulament.
(2) Consilierii locali sunt convoca\i, prin grija secretarului general al Munieipiului Braila, eel
tarziu in ziua ulterioara primirii de catre acesta a dispozi\iei sau documentului de convocare ini\iat
de eel pu\in 0 treime din numarul consilierilor locali In func\ie, lntr-una dintre urmatoarele
modalita\i:
a) In scris,
b) prin mijloace electroniee
c) in scris ~i prin mijloace electronice.
(3) Data ~edintei consiliului local precizata cu oeazia convocarii este stabilita, cu respectarea
modului de ealeul al termenelor procedurale, prevazut de ali. 181 din Legea nr. 134/2010 privind
Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, astfel:
a) In termen de 5 zile de la data comunicarii dispozitiei de convocare pentru ~edintele
ordinare;
b) In termen de 3 zile de la data eomuniearii dispozitiei sau documentului de convocare pentru
~edin\ele extraordinare.
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(4) In caz de fOr(a majora ~i/sau de maxima urgenta pentru rezolvarea intereselor locuitorilor
municipiului ori in alte situatii stabilite de prezentul regulament, convocarea acestuia pentru ~edinta
extraordinara, prin exceptie de la prevederile alin . (3) lit. b), se face de indata.
(5) Docurnentul de convocare cuprinde obligatoriu urmatoarele informatii despre ~edinta:
a) data, ora ~i locul desIa~urarii;
b) proiectul ordinii de zi ;
c) materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi;
d) modalitatea prin care sunt puse la dispozitia consilierilor locali, potrivit optiunilor acestora,
materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi;
e) indicarea comisiilor de specialitate carora Ie-au fost trimise spre avizare proiectele de
hotariiri;
t) invitatia de a formula ~i depune amendamente asupra proiectelor de hotariiri.
(6) Secretarul general al Municipiului Braila transmite prefectului, sub semnatura sa, evidenta
prezentei consilierilor locali la convocarile pentru ~edintele care nu s-au putut desIa~ura din lipsa
cvorumului, in termen de 3 zile de la data convocarii. Evidenta transmisa prefectului precizeaza ~i
situatiile in care, urmare a ultimei absente, a intervenit cazul de incetare de drept a mandatului
prevazut la art. 52 alin. (2) lit. e).
(7) In toate cazurile, convocarea se consemneazii in procesul-verbal al ~edintei .
Art. 24
Ordinea de zi
(J) Proiectul ordinii de zi se redacteaza de catre secretarul general al Municipiului Braila ~i
compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca anexa la
documentul de convocare la propunerea primarului sau a consilierilor locali, dupa caz, in conditiile
legii.
(2) Este obligatorie inscrierea pe proiectul ordinii de zi a proiectelor de hotiiriiri care
indeplinesc conditiile prevazute la art. 25 alin. (8) din prezentul regulament.
(3) Proiectul ordinii de zi a ~edintei consiliului local poate cuprinde proiecte de hotiiriiri, cu
mentionarea titlului ~i a initiatorului, rapoarte ale primarului, ale viceprimarilor, ale consilierilor
locali, ale comisiilor de specialitate, ale comisiilor speciale sau mixte, rapoarte sau informari ale
conducatorilor organismelor prestatoare de servicii publice ~i de utilitate publica in Municipiului
Braila, dupa caz, precum ~i orice alte probleme de interes local.
(4) Proiectul ordinii de zi a ~edintei consiliului local se aduce la cuno~tinta locuitorilor
Municipiului Braila prin mass-media, prin afi~area pe pagina de internet a acestuia sau prin orice alt
mijloc de publicitate.
(5) In cazul in care, in Municipiul Braila, cetatenii aparliniind unei minoritati nationale au 0
pondere de peste 20% din numiirul locuitorilor, stabilit la ultimul recensamiint, proiectul ordinii de
zi se aduce la cuno~tinta publica ~i in limba minoritatii nalionale respective.
(6) Scoaterea unui proiect de hotariire de pe proiectul ordinii de zi se face in situatia in care
acesta nu indepline~te conditiile prevazute la art. 25 alin. (8) sau numai cu acordul initiatorului,
daca acesta indepline~te condi\iile prevazute la art. 25 alin. (8).
(7) Ordinea de zi a ~edintei se aproba cu majoritate simpla, la propunerea celui/celor care a/au
cerut convocarea consiliului local.
(8) Suplimentarea ordinii de zi se aproba nurnai pentru probleme urgente cu majoritate
simpla.
(9) In cazul neaprobiirii proiectului ord inii de zi, in conditiile prevazute la alin. (7), nu se
acorda indemnizatia cuvenita consilierilor locali pentru ~edinta respectiva.
Art.2S
Proiectele de hotarari ale consiliului local
(J) Proiectele de hotanlri pot fi initiate de primar, de consilierii locali sau de cetateni.
Elaborarea proiectelor se face de cei care Ie propun, cu sprijinul secretarului general al Municipiului
Braila ~i al compariimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
(2) Proiectele de hotanlri ~i referatele de aprobare ale acestora se redacteaza in conformitate
cu normele de tehnica legislativa.
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(3) Proiectele de hotarari ale consiliului local insotite de referatele de aprobare ale acestora ~i
de alte documente de prezentare ~i de motivare se inregistreaza ~i se transmit de secretarul general
al Municipiului Braila:
a) compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului in vederea
analizarii ~i intocmirii rapoartelor de specialitate;
b) comisiilor de specialitate ale consiliului local in vederea dezbaterii ~i intocmirii avizelor.
(4) Nominalizarea compartimentelor de resort ~i a comisiilor de specialitate carora Ii se
transmit proiectele de hotarari ale consiliului local, pre cum ~i celelalte documente, potrivit
prevederilor alin. (3), se face de catre primar impreuna cu secretarul general al Municipiului Braila.
(5) Odata cu transmiterea proiectelor de hotarari se comunica ~i data de depunere a
rapoartelor ~i a avizelor, avandu-se grija ca rapoartele compartimentelor de resort sa poata fi
transmise ~i comisiilor de specialitate inainte de pronuntarea acestora.
(6) Dupa examinarea proiectului de hotariire, comisia de specialitate a consiliului local emite
un aviz cu privire la adoptarea sau, dupa caz, respingerea proiectului.
(7) Avizul comisiei se transmite secretarului general al Municipiului Braila, care dispune
masurile corespunzatoare inaintiirii lui catre consilierii locali ~i catre initiatori, dupa caz, eel mai
tiirziu in ziua ~edintei .
(8) Fiecare proiect de hotarare inscris pe ordinea de zi a ~edintei consiliului local este supus
dezbaterii numai daca este insotit de:
a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare ~i motivare, semnat de initiator;
b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
d) alte documente prevazute de legislatia speciala.
(9) Secretarul general al Municipiului Braila asigura indeplinirea conditiilor de la alin. (8) ~i
aduce la cuno~tinta consiliului local cazul neindeplinirii acestora inainte de adoptarea ordinii de zi.
(10) Rapoartele ~i avizele prevazute la alin. (8) trebuie intocmite in termenul prevazut la alin.
(5), dar nu mai tarziu de 30 de zile de la inregistrarea proiectelor de hotariire propuse pentru a fi
inscrise pe proiectul ordinii de zi a ~edintelor ordinare ale consiliului local, respectiv in termen de
eel mult 3 zile de la inregistrarea proiectelor de hotiiriire prop use a fi inscrise pe proiectul ordinii de
zi a ~edintelor extraordinare. In situatia ~edintelor extraordinare convocate de indata, rapoartele
compartimentelor de specialitate se intocmesc in procedura de urgenta, eel tiirziu odata cu proiectul
hotiiriirii.
(II) Initiatorul proiectului il poate retrage sau poate renunta, in orice moment, la sustinerea
acestuia.
Art. 26
Cvorumul ~edintelor consiliului local
(I) 1;)edintele consiliului local se desfii~oara legal in prezenta majoritalii consilierilor locali in
funclie.
(2) Prezenla consilierilor locali la ~edinta este obligatorie, cu exceptia cazului in care ace~tia
absenteaza motivat. Absenta este considerata motivata daca se face dovada ca aceasta a intervenit
din cauza:
a) unei boli care a necesitat spitalizarea sau a unei stiiri de sanatate pentru care s-a eliberat
certificat de concediu medical;
b) unei deplasari in strainatate;
c) unor evenimente de folia majora;
d) in cazul decesului sotieilsolului consilierului local sau al unei rude de pana la gradul al 11lea a consilierului local ales ori al soliei/solului acestuia, incJusiv;
e) alte situalii prevazute in prezentul regulament.
(3) Consilierul local care absenteaza nemotivat de doua ori consecutiv la ~edinlele consiliului
local este sanctionat, in condiliile art. 78 din prezentul regulament.
(4) Consilierii locali sunt obligati sa i~i inregistreze prezenla in evidenta tinuta de secretarul
general al Municipiului Braila.
(5) Consilierullocal care nu poate lua parte la ~edinla este obligat sa aduca aceasta situatie la
cuno~tinla secretarului general al Municipiului Braila.
12

Art. 27
Desfli~urarea ~edintelor

consiliului local

(I) ~edinlele consiliului local sunt publice.
(2) Caracterul public al ~edinlelor consiliului local este dat de:
a) accesul celor interesati, in condiliile legii, la procesele-verbale ale

~edinlelor

consiliului

local;
b) accesul celor interesali, in condiliile legii, la proiectele de hotariiri, la hotariirile consiliului
local, precum ~i la instrumentele de prezentare ~i de motivare a acestora;
c) posibilitatea cetalenilor cu domiciliul sau re~edinla in Municipiul Braila de a asista la
~edinlele consiliului local ~i/sau de a Ie urmari pe internet, in condiliile prezentului regulament.
(3) Lucrarile ~edintelor se desfii~oara in limba rom ana. In cazul in care consilierii locali
aparlinand unei minoritali nalionale reprezinta cel putin 20% din numarul total, la ~edinlele
consiliului local se poate folosi ~i limba minoritafii nalionale respective. In aceste cazuri, se asigura
prin grija primarului traducerea in limba romana. In toate cazurile, documentele ~edinlelor
consiliului local se intocmesc ~i se aduc la cuno~tinla publica in limba romiina.
(4) La lucrarile consiliului local pot asista ~i lua cuvantul, fiira drept de vot, prefectul,
pre~edintele consiliului judelean sau reprezentanlii acestora, deputalii ~i senatorii, mini~trii ~i
ceilalti membri ai Guvernului, secretarii ~i subsecretarii de stat, conducatorii serviciilor publice
deconcentrate ale ministerelor ~i ale celorlalte organe centrale, conducatorii compartimentelor de
resort ~i conducatorii organismelor prestatoare de servicii publice sau de utili tate publica din
Municipiul Braila, in problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate, precum ~ i alte
persoane interesate, in conditiile prevazute in regulamentul de organizare ~i functionare a
consiliului local.
(5) Dezbaterea proiectului de hotariire sau a problemelor se face, de regula, in ordinea in care
acestea sunt inscrise pe ordinea de zi aprobata in conformitate cu prevederile din Ordonanta de
urgenla a Guvemului Dr. 57/2019, cu modificarile ~i completarile ulterioare, precum ~i ale
prezentului regulament.
(6) Pre~edintele de ~edinla este obligat sa asigure luarea cuvantului de catre initiator pentru
suslinerea proiectului de hotarare ori de cate ori acesta 0 solicita.
(7) Consilierii locali participa la dezbateri in ordinea inscrierii la cuvant. Consilierii locali
sunt obligati ca in cuvantullor sa se refere exclusiv la problema care formeaza obiectul dezbaterii.
(8) Pre~edintele de ~edinla are dreptul sa limiteze durata luarilor de cuviint, in funclie de
obiectul dezbaterii. In acest scop el poate propune consiliului local spre aprobare timpul alocat
fiecarui vorbitor, precum ~i timpul total de dezbatere a proiectului.
(9) Pre~edintele de ~edinla permite oricand unui consilier local sa raspunda intr-o problema de
ordin personal, in probleme prevazute de prezentul regulament sau atunci ciind a fost nominalizat de
un alt vorbitor.
(I 0) Pre~edintele de ~edinta sau reprezentantul oricarui grup de consilieri locali poate propune
incheierea dezbaterii unei probleme puse in disculia consiliului local. Propunerea de incheiere a
dezbaterii se supune votului, iar discutiile se sisteaza daca propunerea este adoptata cu majoritate
simpla.
(II) Este interzisa adresarea de insulte sau calomnii de catre consilierii locali prezenli la
~edinta, precum ~i dialogul dintre vorbitori ~i persoanele aflate in sala.
(12) Pentru perturbarea ~edin!elor publice de catre persoanele care asista la acestea se dispune
avertizarea ~i, in ultima instanla, evacuarea lor.
(13) Asupra proiectelor de hotarari au loc dezbateri generale ~i pe articole, consilierii locali,
precum ~i ceilalli iniliatori prezenti la ~edinta putiind formula amendamente de fond sau de forma.
Amendamentele se supun votului consiliului local in ordinea in care au fost formulate.
(14) Sinteza dezbaterilor din ~edinlele consiliului local, precum ~i modul in care ~i-a exercitat
votul fiecare consilier local in parte se consemneaza intr-un proces-verbal, semnat de pre~edintele
de ~edinla ~i de seeretarul general al Munieipiului Braila.
(15) Pre~edintele de ~edinta, impreuna eu secretarul general al Municipiului Braila i~i asuma,
prin semnlitura, responsabilitatea veridicitatii eelor consemnate.
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(16) La inceputul fiecarei ~edinle, secretarul general al Municipiului Braila supune spre
aprobare procesul-verbal al ~edinlei anterioare. Consilierii locali ~i primarul au dreptul ca, in cadrul
~edinlei curente a consiliului local, sa conteste conlinutul procesului-verbal ~i sa ceara menlionarea
exacta a opiniilor exprimate in ~edinla anterioara.
(17) Procesul-verbal semnat de pre~edintele de ~edinla ~i de catre secretarul general al
Municipiului Braila, precum ~i documentele care au fost dezbatute in ~edinla anterioara se depun
intr-un dosar special al ~edin\ei respective, care se numeroteaza ~i se sigileaza de pre~edintele de
~edinta ~i de secretarul general al Municipiului Braila, dupa aprobarea procesului-verbal sau de
catre persoana cu atribu\ii in acest sens, desemnata in condiliile legii.
(18) in term en de 3 zile de la data aprobarii procesului-verbal al ~edinlei, secretarul general al
Municipiului Braila afi~eaza la sediul primariei ~i publica pe pagina de internet a acesteia 0 copie a
procesului-verbal al ~edinlei.
(19) Participarea persoanelor interesate la ~edin!ele publice ale Consiliului Local Municipal se
face in limita locurilor disponibile in sal a de ~edinle, in ordine de precadere data de interesul
acestora in raport cu subiectul ~edinlei publice.
(20) $edin!ele publice ale Consiliului Local Municipal Brilila pot fi inregistrate, inregistrarile
fiind tacute publice, la cerere, in condi!iile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informa\iile
de interes public, cu modificarile ~ i completarile ulterioare.
(21) Rezultatul punctelor de vedere exprimate de participanli, precum ~i rezultatul
dezbaterilor in ~edin!a publica se consemneaza intr-o "minuta" care va fi afi~ata la sediu ~i publicata
pe site-ul propriu.
(22) Anual, Consiliul Local Municipal Braila intocme~te ~i face public pe site-ul propriu, prin
afi~are la sediu sau prin prezentare in ~edinla publica, raportul privind transparenla decizionala in
structura prevazuta la art. 13 din Legea nr. 52/2003, privind transparenla decizionala in
administralia publica, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare.
Sectiunea a 3-a. Procedura de vot
Art. 28
Adoptarea hotiirarilor consiliului local
(1) in exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotarari, cu majoritate absoluta
sau simpla, dupii caz.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (I), hotararile privind dobiindirea sau instrainarea
dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se adopta de consiliul local cu majoritatea
calificata definita la art. 5 lit. dd) din Ordonanla de urgen\a a Guvernului nr. 57/2019, cu
modificarile ~i completarile ulterioare, de doua treimi din numarul consilierilor locali in funclie.
(3) Se adopta cu majoritatea absoluta prevazuta la art. 5 lit. cc) a consilierilor locali in funclie
urmatoarele hotan1.ri ale consiliului local:
a) hotararile privind bugetullocal ;
b) hotararile privind contractarea de imprumuturi, in condiliile legii;
c) hotararile prin care se stabilesc impozite ~i taxe locale;
d) hotararile privind participarea la programe de dezvoltare judeleana, regional a, zonala sau
de cooperare transfrontaliera;
e) hotararile privind organizarea ~i dezvoltarea urbanistica a localitalilor ~i amenajarea
teritoriului;
f) hotararile privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritali publice, cu persoane juridice
romiine sau straine;
g) hotariirile privind administrarea patrimoniului;
h) hotariirile privind exercitarea atribuliilor prevazute la art. 92 din Ordonanla de Urgen!a a
Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
i) alte hotariiri necesare bunei funclionari a consiliului local, stabilite prin legi speciale sau
prezentul regulament.
(4) Hotariirile privind modificarea, completarea, incetarea, suspend area, republicarea,
revocarea sau abrogarea unei hotarari in vigoare se adopta cu majoritatea cu care a fost adoptata
hotararea in cauza.
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(5) Votul consilierilor locali este individual ~i poate fi deschis sau secret.
(6) Votul deschis se exprima prin oricare din urmatoarele modalitati:
a) prin ridicarea mainii ;
b) prin apel nominal, efectuat de pre~edintele de ~edinta;
c) electronic.
(7) Consiliul local poate stabili ca unele hotiirari sa fie luate prin vot secret. Hotiirarile cu
caracter individual cu privire la persoane sunt luate intotdeauna prin vot secret, cu exceptiile
prevazute de lege.
(8) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.
(9) Redactarea buletinelor de vot trebuie sa fie f'iira echivoc. Pentru exprimarea optiunii se
folosesc, de regula, cuvintele "DA" sau "NU".
(10) Buletinele de vot se introduc intr-o urna. La numararea voturilor nu se iau in calcul
buletinele de vot pe care nu a fost exprimata optiunea consilierului local sau au fost folosite ambele
cuvinte previizute la alin. (9).
(II) Abtinerile se numara la voturile impotriva.
(12) Daca pe parcursul desf'ii~urarii ~edintei nu este intrunita maJontatea legala necesara
pentru adoptarea proiectului de hotarare, pre~edintele de ~edinlii amana votarea pana la intrunirea
acesteia.
(13) Daca in urma dezbaterilor din ~edinta consiliului local se impun modificiiri de fond in
continutul proiectului de hotarare, la propunerea primarului, a secretarului sau a consilierilor locali
~i cu acordul majoritatii consilierilor locali prezenti, pre~edintele de ~edinta retransmite proiectul de
hotiirare, in vederea reexaminiirii de catre initiator ~i de catre compartimentele de specialitate.
(14) Proiectele de hotarari respinse de consiliullocal nu pot fi readuse in dezbaterea acestuia
in cursu I aceleia~i ~edinte.

Art. 29
Procedura apliclirii principiului transparentei decizionale
Proiectele de hotarari cu caracter normativ se aduc la cuno~tinta publica, in conformitate cu
prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,
republicata, cu modificiirile ~i completarile ulterioare.

Art. 30
Circulatia proiectelor de acte normative
(I) Compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum ~i institutiile
publice aflate in subordinea Consiliului Local Municipal, au obligatia de a depune la cabinetul
Secretarului General al Municipiului Braila rapoartele de specialitate aferente proiectelor de
hotarari ce vor face obiectul dezbaterii in ~edinta ordinara a lunii in curs, in termenul stabilit.
(2) ~efii de compartimente ~i ai instituliilor ~i serviciilor publice au obligalia comuniciirii
raportului de specialitate ~i in format electronic pe adresa de e-mail hotarari@primariabraila.ro.
(3) Rapoartele de specialitate se intocmesc ca urmare a iniliativei primarului, exprimata prin
rezolulie scrisa sau prin dispozitie verbal a, in cazul actelor normative pe baza ~i in executarea
carora se promoveaza proiectul sau in aile situa(ii speciale.
(4) In cazulin care iniliativa aprtine consilierilor locali, proiectul de hotarare se va depune la
cabinetul Secretarului General al Municipiului Braila, care 0 va transmite de urgen(a
compartimentului de profil, in vederea intocmirii raportului de specialitate.
Art. 31
Instrumente de prezentare ~i de motivare
Proieclele de hotarari trebuie inso!ite, in vederea aprobiirii de caire Consiliul Local Municipal
Braila, de urmatoarele documente de prezentare, motivare ~i avizare:
a. Referat de aprobare intocmit de inilialorul proiectului de hotarare;
b. Raportlrapoartele de specialitate intocmitle de compartimentul de profil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului;
c. Avizele comisiilor de specialtate al Consiliului Local.
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Art. 32
Referatul de aprobare
(I) Referatul de aprobare este instrumentul de prezentare intocmit ~i insu~it prin semnatura de
catre inilioatorul proiectului care va coniine:
a. Motivul emiterii actului administrativ: considerentele care reclama interventia normativa,
oportunitatea deciziei ;
b. Impactul socio - economic: efectele asupra mediului economic, de afaceri, social ~i
asupra mediului inconjurator, inclusiv evaluarea costurilor ~i beneficiilor daca este cazul;
c. Temeiul legal cu referire la actele normative de grad superior pentru a caror
implementare este elaborat proiectul in cauza;
d. Prezentarea propunerii finale, pe scurt.
(2) In cazul ~edinlelor extraordinare, referatele de aprobare vor prezenta distinct elementele
obiective ale situaliei extraordinare care impune reglementarea imediata, precum ~i eventualele
consecinte care s-ar produce in lipsa luarii masurilor propuse.
Art. 33
Raportul de specialitate
(I) Raportul de specialitate este instrumentul de motivare emis de compartimentul din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, in a carei sfera de competenta se integreaza domeniul
reglementat prin proiect ~i care cuprinde: cerintele care reclama intervenlia normativa, principii Ie de
baza ~i finalitatea reglementarilor propuse, informatii/date care justifica adoptarea actului, precum
~i motivarea juridica cu referire la actullactele normative pe baza ~i in executarea caruia/carora se
promoveaza proiectul.
(2) Raportul de specialitate trebuie contina, in mod expres, in partea finala, forma propusa a
proiectului de act normativ (structurat pe articole ~i alineate).
(3) Daca pe parcurs s-au adus unele modificari raportului, ca urmare a propunerilor ~i
observaliilor efectuate de primar, comisii de specialitate sau alte structuri, motivarea initiala trebuie
reconsiderata in mod corespunzator.
Art. 34
Avizul comisiilor de specialitate
(I) Avizul comisiilor de specialitate Consiliului Local Municipal reprezinta manifestarea de
vointa a consilierilor cu privire la oportunitatea ~i legalitatea proiectului.
(2) Avizul comisiei poate fi pozitiv sau negativ. In caz de aviz negativ, comisia va motiva
respingerea proiectului.
(3) In caz de opinie separata a unuia sau mai multor consilieri, se poate solicita consemnarea
in aviz a punctului de vedere separat.
(4) In funqie de decizia comisiei, avizul poate sa cuprinda propuneri (arnendarnente) in
vederea imbunatatirii conlinutului ~i/sau efectelor actului administrativ in cauza.
Art. 35
Semnarea ~i contrasemnarea hotanirilor consiliului local
(I) Dupa desfli~urarea ~edintei, hotariirile consiliului local se semneaza de catre pre~edintele
de ~edin!a ~i se contrasemneaza, pentru legalitate, de catre secretarul general al Municiului Braila.
(2) In cazul in care pre~edintele de ~edinta refuza, in scris, sa semneze, hotariirea consiliului
local se semneaza de eel putin 2 consilieri locali dintre cei care au participat la ~edinta.
(3) Modalitatea de desemnare a acestor consilieri se realizeaza intr-una din urmatoarele
modalitali :
a) in funclie de configuralia politica de la ultimele alegeri locale;
b) de unul dintre cei mai in viirsta consilieri ~i de unul dintre cei mai tineri dintre consilieri
locali participanli la ~edinla;
c) prin alta modalitate stabilita prin hotariire a consiliului local.
(4) Secretarul general al Municiului Braila nu contrasemneaza hotariirea in cazul in care
considera ca aceasta este ilegala. in acest caz, in urmiitoarea ~edinta a consiliului local, depune in
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expune in fata acestuia opinia sa motivata, care se consemneaza in procesul-verbal al

~edintei.

Scctiunea a 4-a. Comunicarea hotanirilor consiliului local
Art. 36
Acte administrative adoptate de consiliullocal
(!) In exercitarea atributiilor ce Ie revin, consiliile locale adopta hotariiri cu caracter normativ
sau individual.
(2) In organizarea executarii sau executarii in concret a legii, consilii Ie locale adopta sau
incheie, dupa caz, ~i alte acte juridice prin care se nasc, se modifica sau se sting drepturi ~i obligatii.
Art. 37
Comunicarea ~i aducerea la cuno~tinta a hotararilor consiliului local
(I) Secretarul general al Municiului Braila comunica hotararile consiliului local prefectului in
cel mult 10 zile lucratoare de la data adoptarii.
(2) Hotararile consiliului local se comunica primarului.
(3) Comunicarea, insotita de eventualele obiectii motivate cu privire la legalitate, se face in
scris de catre secretarul general al Municiului Braila ~i se inregistreaza intr-un registru special
destinat acestui scop.
(4) Hotariirile se aduc la cuno~tinta publica ~i se comunica, in conditiile legii, prin grija
secretarului general al Municiului Braila.
(5) Hotariirile, documentele ~i informatiile financiare, precum ~i alte documente prevB.zute de
lege se publica, pentru informare, in format electronic ~i in monitorul oficiallocal.
Art. 38
Hotararile consiliului local cu caracter normativ
(!) Hotanirile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cuno~tinta
publica.
(2) Aducerea la cuno~tinta publica a hotararilor cu caracter normativ se face in termen de 5 zile
de la data comunicarii oficiale catre prefect.
(3) In cazulin care cetatenii apartinand unei minoritati nationale au 0 pondere de peste 20% din
numarul locuitorilor, stabilit la ultimul recensamant, hotariirile cu caracter normativ se aduc la
cuno~tinta publica atat in limba romana, cat ~i in limba minoritatii respective.
Art. 39
Hotararile consiliului local cu caracter individual
(I) Comunicarea hotil.rarilor cu caracter individual catre persoanele carora Ii se adreseaza se
face in cel mult 5 zile de la data comunicarii oficiale catre prefect.
(2) Hotararile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicarii catre
persoanele carora Ii se adreseaza.
(3) In cazul in care cetatenii apartinand unei minoritati nationale au 0 pondere de peste 20% din
numarul locuitorilor, stabilit la ultimul recensamant, hotararile cu caracter individual se comunica,
la cerere, ~i in limba minoritatii respective.
Art. 40
Verificarea legalitatii actclor administrativc
Hotararile consiliului local sunt supuse controlului de legalitate exercitat de catre prefect
conform prevederilor art. 255 din Ordonanla de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile
~i completarile ulterioare.
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Scctiunea a 5-a. Dispozitii privind participarea la procesul de elaborare
proiectelor de hotarari

~i

dezbatere a

Art. 41
Initiativa cetateneasca
(I) Cetatenii Municipiului Braila pot propune consiliului local, spre dezbatere ~i adoptare,
proiecte de hotariiri.
(2) Promovarea unui proiect de hotiiriire se poate face de unul sau de mai multi cetateni cu
drept de vot, daca acesta este sustinut prin semnaturi de cel putin 5% din populatia cu drept de vot
inscrisa in Registrul electoral cu domiciliul sau re~edinta in Municiul Braila.
(3) Initiatorii depun la secretarul general al Municiului Braila forma propusa pentru proiectul
de hotariire. Proiectul se afi~eaza spre informare publica prin grija secretarului general al Municiului
Braila.
(4) Initiatorii asigura intocmirea listelor de sustinatori pe formulare puse la dispozitie de
secretarul general al Municiului Braila.
(5) Listele de sustinatori cuprind numele, prenumele ~i domiciliul , seria ~ i numarul actului de
identitate ~i semniiturile sustinatorilor.
(6) Listele de sustiniitori pot fi semnate numai de cetatenii cu drept de vot inscri~i in Registrul
electoral cu domiciliul sau re~edinta in Municiul Braila.
(7) Dupa depunerea documentatiei ~i verificarea acesteia de catre secretarul general al
Municiului Braila, proiectul de hotiiriire urmeaza procedurile regulamentare de lucru ale consiliului
local.
Capitolul IV. Dizolvarea consiliului local
Art. 42
Situatiile de dizolvare a consiliului local
(1) Consiliul local se dizolva de drept sau prin referendum local. Consiliul local se dizolva de
drept:
a) in cazul in care acesta nu se intrune~te cel putin intr-o ~edintii ordinara sau extraordinara, pe
durata a patru luni calendaristice consecutive, de~i a fost convocat conform prevederilor legale;
b) in cazul in care nu a adoptat nicio hotiiriire in 3 ~edinte ordinare sau extraordinare tinute pe
durata a patru luni calendaristice consecutive;
c) in cazul in care numarul consilierilor locali in functie este mai mic dedit jumatatea
numarului membrilor consiliului local ~i nu a putut fi completat cu supleanti in conditiile art. 6 din
prezentul regulament.
(2) Primarul, viceprimarul, secretarul general al Municiului Braila, prefectul sau orice alta
persoana interesata sesizeaza instanta de contencios administrativ cu privire Ja cazurile prevazute la
alin. (I). Instanta analizeaza situatia de fapt ~i se pronunta cu privire la dizolvarea consiliului local.
Hotariirea instantei este definitiva ~i se comunica prefectului .
Art. 43
Rcferendumullocal
(I) Consiliul local po ate fi dizolvat prin referendum local, organizat in conditiile legii.
Referendumul se organizeaza ca unnare a cererii adresate in acest sens prefectului de cel putin 25%
din numiirul cetatenilor cu drept de vot inscri~i in Registrul electoral cu domiciliul sau re~edinta in
Municiul Braila.
(2) Cererea cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele ~i prenumele, data ~i locul
na~terii, seria ~i numiirul buletinului sau ale cartii de identitate ~i semnatura olografii ale cetatenilor
care au solicitat organizarea referendumului.
Art. 44
Organizarea referendumului local
(I) Cheltuielile pentru organizarea referendumului local se suporta din bugetul Municiului
Braila.
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(2) Referendumul local este organizat de catre 0 comisie numita prin ordin al prefectului,
com pus a dintr-un reprezentant al prefectului, cate un reprezentant al primarului, al consiliului local
~i un judeciitor de la judecatoria de pe raza teritoriaIa a Municiului Braila. Secretariatul comisiei
este asigurat de institutia prefectului.
(3) Referendumullocal este valabil daca s-au prezentat la ume cel putin 30% din numarul total
al locuitorilor cu drept de vot inscri~i in Registrul electoral cu domiciliul sau re~edinta in Municiul
Braila. Activitatea consiliului local inceteaza inainte de termen daca s-au pronuntat in acest sens cel
putin jumatate plus unu din numarul total al voturilor valabil exprimate, iar rezultatul
referendumului a fost validat in conditiile legii.
Art. 45
Organizarea alegerilor dupa dizolvarea consiliului local sau dupa validarea rezuItatului
referendumului
(I) In term en de maximum 90 de zile de la ramanerea definitiva a hotariirii judecatore~ti prin
care s-a constatat dizolvarea consiliului local sau, dupa caz, de la validarea rezultatului
referendumului se organizeaza alegeri pentru un nou consiliu local.
(2) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se face de catre Guvem, la
propunerea autoritatilor cu atributii in organizarea alegerilor locale, pe baza solicitarii prefectului.
Art. 46
Rezolvarea treburilor publice curente in cazul dizolvarii consiliului local
(I) Pana la constituirea noului consiliu local, primarul sau, in absenta acestuia, secretarul
general al Municiului Braila rezolva problemele curente ale municipiului, cu respectarea
competentelor ~i atributiilor ce ii revin, potrivit legii.
(2) In situatia exceptional a in care consiliullocal a fost dizolvat in conditiile art. 42, primarul se
afla in imposibilitatea exercitarii atributiilor sale ca urmare a incetarii sau suspendarii mandatului
sau ori a altor situatii prevazute de lege, iar functia de secretar general al Municiului Braila este
vacanta, prefectul nume~te prin ordin 0 persoana prin deta~are, in conditiile piir\ii a VI-a titlul II din
Ordonanta de urgenta a Guvemului Dr. 57/2019, cu modificarile ~i completarile ulterioare, care sa
exercite atributiile de secretar general al Municiului Braila pentru a rezolva problemele curente ale
acestuia, pana la ocuparea functiei publice de conducere de secretar general al Municiului Braila in
conditiile legii.
(3) Persoana desemnata potrivit prevederilor alin. (2) trebuie sa indeplineasca conditiile de
studii ~i vechime in specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea functiei de secretar general al
Municiului Braila prevazute la partea a III-a titlul VII ~i la partea a VI-a titlul II din Ordonanta de
urgenla a Guvemului Dr. 57/2019, cu modificarile ~i completarile ulterioare.
(4) In situalia prevazuta la alin. (2), prin exceptie de la prevederile piir\ii a VI-a titlul II din
Ordonanta de urgenla a Guvemului Dr. 57/2019, cu modificarile ~i completarile ulterioare,
concursul pentru ocuparea funcliei publice de conducere de secretar general al Municiului Braila, se
organizeaza de institutia prefectului.
(5) Numirea in functia de secretar general al Municiului Braila se face, in situatia prevazuta la
alin. (2) sau in situalia in care procedura de organizare a concursului a fost demarata anterior
situatiei exceptionale prevazute la alin. (2), de catre prefect, daca nu a incetat situalia care a
determinat imposibilitatea exercitarii atributiilor de ciitre primar.
Capitolul V. Dispozitii privind exercitarea mandatului de consilier
Secliunea 1. Exercitarea mandatului de consilier local
Art. 47
Mandatul ale~ilor locali
Mandatul consilierului local este de 4 ani

~i

se exercita in conditiile legii.
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Art. 48
Mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea intereselor Municiului Briiila
Consilierii locali imputernicili sa reprezinte interesele Municiului Braila in societali, regii
autonome de interes local ~i alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnali, prin
hotanlre a consiliului local, in condiliile legii, cu respectarea regimului incompatibilitalilor aplicabil
~i a configuraliei politice de la ultimele alegeri locale.
Art. 49
Reprezentarea in asociatiile de dezvoltare intercomunitarii ~i la nivelul operatorilor
regionali
Municipiul Braila este reprezentat de drept in adunarile generale ale asocialiilor de dezvoltare
intercomunitara ~i in adunarile generale ale operatorilor regionali ~i locali de catre primar. Primarul
poate delega calitatea lui de reprezentant al Municiului Braila in adunarile generale viceprimarilor,
administratorului public, precum ~i oricaror alte persoane din aparatul de specialitate al primarului
sau din cadrul unei institulii publice de interes local.
Art. 50
Suspendarea mandatului de consilier local
(I) Mandatul de consilier local se suspenda in urmatoarele situalii:
a) a fost dispusa masura arestarii preventive;
b) a fost dispusa masura arestului la domiciliu;
c) a fost insarcinat de catre Consiliul Local Municipal Braila, de catre Guvern sau de catre
Parlament cu exercitarea unei misiuni in tara sau in strainatate.
(2) Masurile prevazute la alin. (I) lit. a) ~i b) dispuse in condiliile Legii nr. 135/2010 privind
Codul de procedura penal a, cu modificarile ~i completarile ulterioare, se comunica de indaHi de
catre instanla de judecata prefectului care, prin ordin, in termen de maximum 48 de ore de la
comunicare, constata suspendarea mandatului.
(3) Documentele corespunzatoare situaliei prevazute la alin. (I) lit. c) se comunica de catre
emitent, in termen de 5 zile lucratoare de la desemnare, secretarului general al Municiului Braila ~i
primarului, iar in prima ~edinla ulterioara comunicarii consiliul local ia act de aceasta situalie, prin
hotarare.
(4) Suspendarea dureaza pana la incetarea situaliei prevazute la alin. (I).
(5) Ordinul de suspendare emis pentru situaliile prevazute la alin. (I) lit. a) ~i b), respectiv
hotararea prin care se ia act de suspend area de drept a consilierului in condiliile alin. (I) lit. c) se
comunica de indata consilierului local, in termen de maximum 48 de ore de la emiterea ordinului,
respectiv hotariirii consiliului, dupa caz.
(6) in cazul in care fala de consilierul local al clirui mandat a fost suspendat in condiliile alin.
(I) lit. a) ~i b), a fost dispusa c1asarea ori renunlarea la urmarirea penala sau instanta judecatoreasca
a dispus achitarea sau incetarea procesului penal, acesta are dreptul la despagubiri, in conditiile
legii.
Art. 51
Suspendarea mandatului viceprimarului
(I) Mandatul viceprimarului se suspenda de drept in urmatoarele situalii:
a) a fost dispusa masura arestarii preventive;
b) a fost dispusa masura arestului la domiciliu.
(2) Masurile prevazute la alin. (I), dispuse in condiliile Legii nr. 135/2010 privind Codul de
procedura penal a, cu modificarile ~i completarile ulterioare, se comunica de indata de catre instanla
de judecata prefectului, care, prin ordin, in termen de maximum 48 de ore de la comunicare,
constata suspendarea mandatului.
(3) Ordinul de suspend are se comunica, in termen de maximum 48 de ore de la emitere,
primarului.
(4) Suspendarea dureaza pana la incetarea situaliei prevazute la alin. (I).
(5) in cazul in care fata de viceprimarul suspendat din funclie a fost dispusa clasarea ori
renunlarea la urmarirea penal a sau instanla judecatoreasca a dispus achitarea sau incetarea
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procesului penal, acesta are dreptul, In conditiile legii, la plata drepturilor salariale corespunzatoare
perioadei In care a fost suspendat.
Art. 52
ineetarea mandatului de consilicr local
(1) Calitatea de consilier local Inceteaza la data declararii ca legal constituit a noului consiliu
ales.
(2) Calitatea de consilier local inceteaza de drept Inainte de expirarea duratei normale a
mandatului, In urmatoarele cazuri :
a) demisie;
b) constatarea ~i sanC\ionarea, In conditiile Legii nr. 176/2010, cu modificarile ~l
completarile ulterioare, a unei stari de incompatibilitate;
c) schimbarea domiciliului Intr-o alta unitate administrativ-teritoriala, inclusiv ca urmare a
reorganizarii acesteia;
d) lipsa nemotivata de la mai mult de 3 ~edinte ordinare ~i/sau extraordinare consecutive ale
consiliului, desfii~urate pe durata a trei luni calendaristice;
e) lipsa nemotivata de la 3 Intruniri ale consiliului, convocate pe durata a 3 luni
calendaristice, care determina imposibilitatea desfii~urarii, In conditiile legii, a ~edintelor ordinare
~i/sau extraordinare;
f) imposibilitatea exercitarii mandatului pe 0 perioada mai mare de 6 luni consecutive, cu
exceptia cazurilor prevazute de lege;
g) condamnarea, prin hoUinlre judecatoreasca ramasa definitiva, la 0 pedeapsa privativa de
libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a executarii pedepsei;
h) punerea sub interdictie judecatoreasca;
i) pierderea drepturilor electorale;
j) pierderea calitatii de membru al partidului politic sau al organizatiei minoritatilor
nationale pe a carei lista a fost ales;
k) condamnarea prin hotanlre judecatoreasca ramasa definitiva pentru saviir~irea unei
infractiuni electorale pe durata procesului electoral In cadrul caruia a fost ales, indiferent de
pedeapsa aplicata ~i de modalitatea de individualizare a executarii acesteia;
I) deces.
(3) Data Incetarii de drept a mandatului, In cazurile enumerate la alin. (2) lit. a), c)-f) ~i I), este
data aparitiei evenimentului sau a lmplinirii conditiilor care determina situatia de Incetare, dupa caz.
(4) Data incetarii de drept a mandatului, in cazul prevazut la alin. (2) lit. b), In situatia In care
legalitatea raportului de evaluare prin care s-a constatat starea de incompatibilitate nu a fost
contestata, este data expirarii perioadei In care consilierul local are dreptul sa conteste raportul de
evaluare, in conditiile Legii nr. 176/2010, cu modificarile ~i com pI etari Ie ulterioare.
(5) Data incetarii de drept a mandatului in cazul prevazut la alin. (2) lit. j) este data comunicarii
catre prefect, secretarul general al Municipiului Braila ~i catre consilierul local, a hotariirii forului
competent sa decida asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizatiei
cetatenilor apar(iniind minoritatilor nationale pe a carei lista consilierul local a fost ales, In situatia
in care legalitatea acesteia nu a fost contestata.
(6) in situatiile prevazute la alin. (2) lit. a), c)-f) ~i I) constatarea Incetarii de drept a mandatului
de consilier local, precum ~i vacantarea locului de consilier local se realizeaza printr-o hotariire de
constatare a autoritatii deliberative respective, la propunerea primarului ori, dupa caz, sau a oricarui
alt ales local, adoptata In prima ~edinta desfii~urata dupa aparitia evenimentului. Hotariirea
autoritatii deliberative este comunicata de indata judecatoriei competente sa valideze mandatul
supleantului, In conditiile art. 6, precum ~i consilierului local.
(7) Consiliul local are obligatia de a adopta hotariirea prevazuta la alin. (6) In termen de 30 de
zile de la introducerea pe proiectul ordinii de zi a referatului constatator semnat de primar ~i de
secretarul &eneral al Municiului Braila cu privire la una dintre situatiile prevazute la alin. (2) lit. a),
c)-f) ~i I). In termen de maximum 10 zile de la expirarea termenului stabilit pentru consiliul local
constatarea incetarii mandatului, precum ~i vacantarea locului de consilier local se realizeaza de
catre prefect prin ordin, in baza referatului constatator comunicat de catre secretarul general al
Municiului Braila, In situatia neadoptarii acestei hotariiri de catre consiliullocal.
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(8) In situatiile prevazute la alin. (2) lit. b), g)-k) constatarea incetarii de drept a mandatului de
consilier local, precum ~i vacantarea locului de consilier local se fac de catre prefect prin ordin, in
term en de maximum 30 de zile de la data in~tiintarii transmise prefectului de catre autoritatea
responsabila de asigurarea integritatii in exercitarea demnitatilor ~i functiilor publice ~i prevenirea
coruptiei institutionale sau de ciitre instanta, dupa caz.
(9) Ordinul prefectului emis in situatiile prevazute la alin. (7) ~i (8) se transmite de indata
judecatoriei competente sa valideze mandatul supleantului, in conditiile art. 6, consilierului local ~i
secretarului general al Municiului Braila.
(10) Hotanl.rea consiliului are la baza, pentru situatiile prevazute la alin. (2) lit. a), c)-t), h) ~i I),
un referat constatator, intocmit in maximum 3 zile de la aparitia evenimentului ~i semnat de primar
~i de secretarul general al Municiului Braila. Referatul este insotit de acte justificative.
(11) Ordinul prefectului are la baza, pentru situatiile prevazute la alin. (2) lit. g), i), k),
in~tiintarile transmise prefectului de catre instanta.
(12) In cazul prevazut la alin. (2) lit. j), in termen de 30 de zile de la data comunicarii hotararii
forului competent sa dec ida asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizatiei
cetatenilor apar(inand minoritatilor nationale pe a carei lista consilierul local a fost ales, prefectul
constata, prin ordin, incetarea mandatului consilierului local inainte de expirarea duratei normale a
acestuia ~i declara vacant locul consilierului local. Ordinul prefectului se transmite de indata
judecatoriei competente sa valideze mandatul supleantului, in conditiile art. 6, consilierului local ~i
secretarului general al Municiului Braila.
(13) In cazurile prevazute la alin. (2) lit. c)-t) hotariirea poate fi atacata de consilierul local in
cauza la instanta de contencios administrativ, in termen de 10 zile de la comunicare. Instanta se
pronunta in termen de cel mult 30 de zile, nefiind aplicabila procedura de regularizare a cererii. In
acest caz, procedura prealabila nu se mai efectueaza, iar hotararea primei instante este definitiva.
(14) In toate cazurile, hotararea instantei se comunica piir(ilor, prefectului ~i secretarului
general al Municiului Braila, care are obligatia afi~arii acesteia la sediu, in termen de maximum 2
zile de la comunicare.
(15) Functia constatata vacanta in conditiile alin. (6)-(8) se completeaza cu supleantul desemnat
de partidul politic, alianta politica sau alianta electorala respectiva, care este validat ~i depune
juramantul, in conditiile art. 117 din Ordonanla de urgenla a Guvemului or. 57/2019, cu
modificarile ~i completarile ulterioare, ulterior ramanerii definitive a hotararii instantei.
(16) Incetarea mandatului de consilier local in cazul schimbarii domiciliului in alta unitate
administrativ-teritoriala poate interveni numai dupa efectuarea in actul de identitate al celui in cauza
a mentiunii corespunzatoare, de catre organul abilitat potrivit legii.
(17) Incetarea mandatului de consilier local, in cazul demisiei, se constata in prima ~edinta a
consiliului desf1i~urata dupa aparitia evenimentului ~i in baza demisiei scrise inaintate secretarului
general al Municiului Braila, primarului ~i pre~edintelui de ~edinta. Hotariirea consiliului prin care
se ia act de demisie ~i se declara vacant locul consilierului local se comunica de indata judecatoriei
competente sa valideze mandatul supleantului, in conditiile art. 6.
(18) Prevederile alin. (2) lit. g)-i) ~i k) devin aplicabile numai dupa ramiinerea definitiva a
hotariirii judecatore~ti. In aceste cazuri, data respectiva este ~i data la care inceteaza de drept
mandatul.
(19) In situatia in care este contestata legalitatea actului prevazut la alin. (4) sau a hotararii
prevazute la alin. (5), data incetarii de drept a mandatului este data ramanerii definitive a hotariirii
judecatorqti .
(20) De la data incetarii mandatului, consilierullocal respectiv:
a) nu mai poate fi luat in calcul pentru constituirea cvorumului necesar pentru ~edintele
autoritatii deliberative din care face parte;
b) nu mai poate participa la vot in cadrul ~edintelor autoritatii deliberative din care face
parte, precum ~i in cadrul comisiilor de specialitate organizate de aceasta;
c) nu mai are dreptulla indemnizatia lunara.
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Art. 53
Incetarea mandatului de viceprimar ca urmare a incetarii mandatului de consilier
(I) Incetarea mandatului de consilier, in conditiile art. 52 alin. (2) din prezentul regulament, are
ca efect incetarea de drept, la aceea~i data, ~i a mandatului de viceprimar.
(2) Mandatul de viceprimar poate inceta inainte de termen in urma eliberarii acestuia din
functie in conditiile art. 9 din prezentul regulament.
Sectiunca a 2-a. Drepturile consilierilor locali
Art. 54
Legitimatia ~i semnul distinctiv ale ale~i1or locali
(I) Dupa alegerea viceprimarului, acestuia i se inmaneaza legitimatia, semnata de primar,
precum ~i un semn distinctiv al calitatii de viceprimar. Legitimalia viceprimarului este inmiinata de
catre secretarul general al Municiului Braila.
(2) Dupa declararea ca legal constituit a consiliului local, consilierilor in functie Ii se elibereaza
o legitimalie care atesta calitatea de membru al consiliului local, semnata de primar ~i primesc un
semn distinctiv al calitatii lor de reprezentanti ale~i ai colectivitatii locale, pe care au dreptul sa it
poarte pe intreaga durata a mandatului.
(3) Modelul legitimaliei de viceprimar ~i de consilier local ~i modelul semnului distinctiv
pentru ace~tia se stabilesc prin hotanlre a Guvemului.
(4) Cheltuielile pentru confectionarea legitimatiilor, semnelor distinctive, respectiv a e~arfelor
se suporta din bugetullocal.
(5) Legitimalia ~i semnul distinctiv se pot pastra, dupa incetarea mandatului, cu titlu evocativ.
(6) E~arfa in culorile drapelului national al Romiiniei se poarta in mod obligatoriu la Ziua
Nationala a Romiiniei, la solemnitati, receplii, ceremonii pub lice ~i la celebrarea casatoriilor,
indiferent de locul de desta~urare a acestora.
Art. 55
Protectia ale~ilor locali
(I) Libertatea de opinie in exercitarea mandatului alesului local pentru solutionarea ~i
gestionarea treburilor publice in interesul colectivitalii locale pe care 0 reprezinta este garantata.
(2) Ale~ii locali nu pot fi tra~i la raspundere juridica pentru opiniile politice exprimate in
exercitarea mandatului.
(3) Retinerea, dispunerea masurii arestarii preventive, a arestului la domiciliu sau trimiterea in
judecata penal a a ale~ilor locali, precum ~i faptele saviir~ite care au determinat luarea masurilor se
aduc la cuno~tinla atat autoritatii administratiei publice din care fac parte, cat ~i prefectului, in
termen de cel mult 24 de ore, de catre organele care au dispus masurile respective.
(4) Pe intreaga durata a mandatului, ale~ii locali se considera in exercitiul autoritalii publice ~i
se bucura de protectia prevazuta de lege.
(5) De aceea~i protectie prevazuta la alin. (4) beneficiaza ~i membrii familiei alesului local sot, sotie ~i copii - in cazul in care agresiunea impotriva acestora urmare~te nemijlocit exercitarea de
presiuni asupra alesului local in legatura cu exercitarea mandatului sau.
Art. 56
Grupurile de consilieri locali
(I) Consilierii locali se pot constitui in grupuri, in functie de partidele sau alianlele politice pe
ale carol' liste au fost ale~i, daca sunt in numar de cel putin 3.
(2) Consilierii locali care nu indeplinesc condiliile prevazute la alin. (I) pot constitui un grup
prin asociere.
(3) Grupul de consilieri locali este condus de un lider, ales prin votul deschis al majoritatii
membrilor grupului.
(4) Prevederile alin. (I) ~i (2) se aplica ~ i consilierilor independenti.
(5) Consilierii locali nu pot forma grupuri in numele unor partide care nu au participat la alegeri
sau care nu au intrunit numarul de voturi necesar pentru a intra in consiliu cu eel putin un consilier.
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(6) In cazul fuzionarii, doua sau mai multe partide, care sunt reprezentate in consiliullocal sau
care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.

Art. 57
Raporturile de mund sau de serviciu detinute anterior
(J) Pe perioada exercitarii mandatului de viceprimar se suspenda contractul de munca,
respectiv raportul de serviciu al acestuia, In cadrul unei institulii sau autoritali publice, ori In cadrul
regiilor autonome sau societatilor cu capital integral ori majoritar de stat sau al Municiului Braila,
cu exceplia situaliilor prevazute de lege.
(2) Consilierul local al carui raport de serviciu ori contract individual de munca este suspendat,
In conditiile legii, la data Inceperii exercitarii mandatului, I~i reia activitatea In executarea aceluia~i
raport de serviciu sau contract individual de munca, dupa caz, la Incetarea mandatului de consilier
local.
(3) Sunt exceptate de la suspendarea contractului de munca sau a actului de numire cadrele
didactice, cercetatorii ~tiinlifici, persoanele care delin funqii sau desIa~oara activitali In domeniul
creatiei literar-artistice.
(4) In funcliile delinute de persoanele ale caror contracte de munca sau acte de numire au fost
suspendate potrivit alin. (1) pot fi numite sau angajate alte persoane, numai pe durata determinata.
(5) La Incetarea mandatului de viceprimar, persoanele In cauza I~i reiau activitatea in
executarea acelora~i contracte de munca sau raporturi de serviciu, dupa caz. La stabilirea clasei ~i a
gradului de Incadrare se iau In cal cui ~i perioadele lucrate in funqiile de demnitate publica alese.
(6) In cazul In care conducerea persoanei juridice refuza reluarea activitalii in funclia delinuta
anterior alegerii, persoana In cauza se poate adresa instanlei de judecata competente, cererea fiind
scutita de taxa de timbru judiciar.
(7) Persoanelor prevazute la alin. (J) nu Ii se poate modifica sau desface contractu I de munca
pentru motive ce nu Ie sunt imputabile timp de 2 ani de la data Incetarii mandatului, cu excepliile
prevazute de lege.

Art. 58
Indemnizatia
(1) Pentru participarea la ~edintele consiliului ~i ale comisiilor de specialitate, consilierii locali
au dreptulla 0 indemnizalie lunara. Viceprimarilor nu Ii se acorda indemnizalie pentru participarea
la ~edinte.
(2) Indemnizalia lunara pentru consilierii locali care participa la ~edinlele ordinare ori la
~edinlele extraordinare ale consiliului local ~i ale comisiilor de specialitate este in cuantum de 9%
din indemnizalia lunara a primarului.
(3) Consilierii locali au dreptulla indemnizalia lunara doar daca participa la cel pulin 0 ~edinla
a autoritalii deliberative ~i 0 ~edinla a comisiei de specialitate, pe luna, desIa~urate in condiliile
legii.
(4) Plata indemnizaliilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) se efectueaza exclusiv din
veniturile seqiunii de funclionare din bugetul Municiului Braila.
(5) Consilierii locali au dreptul la decontarea, In condiliile legii, a cheltuielilor legate de
exercitarea mandatului, respectiv plata cheltuielilor de transport, cazare, indemnizalia de delegare
sau deplasare, dupa caz, precum ~i a altor cheltuieli prevazute de lege, altele decat indemnizalia
prevazuta la alin. (J).
(6) Consiliullocal poate hotar! diminuarea cuantumului indemnizaliei prevazute la alin. (2) ~i a
cotei In care se face decontarea conform prevederilor alin. (5), In concordanla cu posibilitalile de
finanlare.
(7) Drepturile bane~ti cuvenite ale~ilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu
alte venituri, In condiliile legii.
(8) Consilierii locali care participa la ~edinlele de consiliu local, organizate In timpul
programului de lucru, se considera Invoili de drept, ma a Ie fi afectat salariul ~i celelalte drepturi ce
Ie revin, potrivit legii , de la locul de munca.
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Art. 59
Dreptul de initiativa in promovarea actelor administrative
Ale~ii locali au dreptul de initiativa in promovarea actelor administrative, individual sau in
grup.
Art. 60
Transportul
Ale~ii locali care folosesc autoturismul proprietate personala sau mijloacele de transport in
comun pentru a se deplasa din localitatea in care domiciliaza in localitatea in care se desIa~oara
~edinta consiliului local sau a comisiilor de specialitate primesc contravaloarea transportului.
Art. 61
Formarea profesionaBi
(l) Ale~ii locali au dreptulla pregatire, formare ~i perfectionare profesionala.
(2) Ale~ii locali beneficiaza de plata programelor de pregatire, formare ~i perfectionare
profesionala organizate in conditiile legii, in decursul mandatului, a cheltuielilor de transport,
cazare, masa, a indemnizatiilor de delegare sau deplasare, dupa caz, in conditiile legii.
(3) Autoritatile ~i institutiile publice au obligatia sa prevada in bugetul local sumele necesare
pentru programele de pregatire, formare ~i perfectionare profesionala organizate de lnstitutul
Nalional de Administratie sau alIi furnizori de formare ~i perfectionare profesionala in decursul
mandatului, cheltuielile prevazute la alin . (2) destinate ale~ilor locali, organizate la iniliativa ori in
interesul autoritatii sau institutiei publice.
Art. 62
Accesulla informatii
(I) Dreptul ale~ilor locali de a avea acces la orice informalie de interes public nu poate fi
ingradit.
(2) Autoritalile administratiei publice locale, institutiile, serviciile publice, precum ~i
persoanele juridice de drept privat sunt obligate sa asigure inform area corecta a ale~ilor locali,
potrivit competentelor ee Ie revin, asupra treburilor publice ~i asupra problemelor de interes local.
Art. 63
Dreptulla asociere
Ale~ii locali se pot asocia liber in part ide politice ~i in alte forme de asociere, in conditiile legii.
Sectiunea a 3-a. Obligaliile ale~ilor locali
Art. 64
Respectarea legii
(1) Ale~ii locali sunt obligati sa respeete Constitutia ~i legile tarii, preeum ~i sa se supuna
regulilor de eurtoazie ~i diseiplina ~i sa nu foloseasca in euviintul lor sau in relatiile cu eetatenii
expresii injurioase, ofen sato are ori calomnioase.
(2) Consilierii locali sunt obligati sa respeete prezentul regulament.
Art. 65
Participarea la lucriirile consiliului local ~i ale comisiilor de specialitate
Consilierii locali ~i vieeprimarii nu pot lipsi de la lucrarile consiliului local sau ale comisiilor
de specialitate din care fae parte, eu exeeptia situatiilor prevazute in prezentul regulament.
Art. 66
Buna-credintii ~i fidelitatea
Consilierii loeali aflati in serviciul colectivitatii locale, in calitatea lor de reprezentanti legali ai
Municiului Braila, au indatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea competentelor
autoriHitilor administratiei publice locale din care fac parte sau pe care Ie reprezinta, dupa eaz, eu
buna-credinta ~i fidelitate fata de tara ~i de coleetivitatea care i-a ales.
25

Art. 67
Probitatea ~i discretia profesionala
Ale~ii locali sunt obligati la probitate

~i

discretie profesionala.

Art. 68
Cinstea ~i corectitudinea
(I) In exercitarea mandatului, ale~ii locali sunt obligati sa dea dovada de cinste ~i corectitudine;
este interzis alesului local sa ceara, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte
avantaje.
(2) Ale~ii locali nu pot face uz ~i nu se pot prevala de aceasta calitate in exercitarea unei
activitati de interes personal.
Art. 69
Dispozitii privind obligatiile de informare pentru ale~ii locali
(I) Ale~ii locali sunt obligati ca, in exercitarea mandatului, sa organizeze periodic, cel putin 0
data pe trimestru, intiilniri cu cetatenii, sa acorde audiente ~i sa prezinte in consiliul local 0
informare privind problemele ridicate la lntiilnirea cu cetatenii.
(2) Fiecare consilier local, precum ~i viceprimarii sunt obligati sa prezinte un raport anual de
activitate, care este Iacut public prin grija secretarului general al Municiului Braila.
(3) In urma efectuarii unor deplasari In strainatate pentru exercitarea unor atributii stabilite prin
lege, ale~ii locali sunt obligati sa prezinte la prima ~edinta ordinara a autoritatii deliberative 0
informare privind deplasarile efectuate. Termenul maxim de prezentare a informarii este de 45 de
zile de la data incheierii deplasarii.
(4) In cazul nerespectarii prevederilor alin. (3), ale~ii locali suporta cheItuielile deplasarii.
Art. 70
Transparenta activitatii
(I) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului general al Municiului Braila ~i al
aparatului de specialitate, sa puna la dispozitie consilierilor locali, la cererea acestora, in termen de
cel mult 10 zile lucratoare, informatiile necesare in vederea indeplinirii mandatului in conditiile
legii.
(2) Consilierii locali pot adresa lntrebari ~i interpelari primarului sau viceprimarului.
(3) Raspunsul solicitat in conformitate cu prevederile alin. (2) se transmite, de regula, imediat
sau, daca nu este posibil, la urmatoarea ~edinta a consiliului local.
(4) Cel interpelat are obligatia de a raspunde in scris sau, dupa caz, oral piina cel mai tiirziu la
urmatoarea ~edinta a consiliului local.
Capitolul VI. Incompatibilitatile

ale~ilor

locali ~i conflictul de interese

Art. 71
Regimul incompatibilitatilor aplicabil functiei de viceprimar ~i de consilier local
(I) Regimul incompatibilitatilor aplicabil functiei de viceprimar ~i de consilier local este cel
prev3zut in cartea I titlul IV din Legea TIr. 16112003 , privind unele masuri pentru asigurarea
transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor pub lice ~i in mediul de afaceri,
prevenirea ~i sanctionarea coruptiei, cu modificarile ~i completarile ulterioare.
(2) Constatarea ~i sanctionarea starii de incompatibilitate ~i a conflictului de interese pentru
persoanele care ocupa functiile prevazute la alin. (I) se fac in conditiile Legii TIr . 176/2010, cu
modificarile ~i completarile ulterioare, precum ~i ale Ordonanlei de urgenla a Guvemului
TIr. 57/2019, cu modificarile ~i completiirile ulterioare.
(3) Prin activitati in domeniul didactic pe care viceprimarul Ie poate desIa~ura, in conditiile
legislatiei speciale privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor
publice ~i a functiilor publice, se inleleg activitalile prev3zute la art. 462 alin. (2) din Ordonanta de
urgenlii a Guvemului TIr. 57/2019, cu modificarile ~i completarile ulterioare.
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Art. 72
Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru functia de viceprimar ~i de
consilier local
(1) Alesul local aflat in conflict de interese In condiliile prevazute de cartea I titlul IV din
Legea nr. 16112003, cu modificarile ~i completarile ulterioare, are obligalia sa se ablina de la
emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la incheierea sau
participarea la Incheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru
sine sau pentru:
a) sol, solie sau rude ori afini pana la gradul al II-lea inclusiv;
b) orice persoana fizica sau juridica fala de care alesul local are calitatea de debitor al unei
obligalii;
c) 0 societate la care de(ine calitatea de asociat unic ori func(ia de administrator sau de la care
obline venituri;
d) 0 alta autoritate din care face parte;
e) orice persoana fizica sau juridica, alta decat autoritatea din care face parte, care a mcut 0
plata catre acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;
f) asocialie sau fundalie din care face parte.
(2) in exercitarea funcliei, consilierul local aflat In una dintre situa(iile prevazute la alin. (1) are
obligalia sa anun(e la inceputul ~edin(ei consiliului local interesul personal pe care 11 are la
adoptarea hotariirii respective, anunl care se consemneaza in mod obligatoriu in procesul-verbal al
~edinlei.

(3) Ulterior anunlarii interesului personal, consilierul local nu mai este luat In cal cui pentru
cvorumul necesar adoptarii hotararii consiliului cu privire la care acesta ~i-a anunlat interesul ~i nu
are drept de vot la adoptarea acestei hotarari.
(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice incheiate cu Incalcarea
prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absoluta In condi(iile Legii nr. 176/2010, cu modificarile
~i completarile ulterioare.
(5) Fapta ale~ilor locali de a Incalca prevederile alin. (1) ~i legislalia In materie privind
conflictul de interese constituie abatere disciplinara ~i se sanc(ioneaza cu diminuarea indemnizaliei
cu 10% pe 0 perioada de maximum 61uni.
Art. 73
Declara(ia de interese ~i declara(ia de avere
Ale~ii locali au obligalia sa Intocmeasca, sa depuna ~i sa actualizeze declaralii de avere
declara(ii de interese in conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010, cu modificarile
completarile ulterioare.

~i
~i

Art. 74
Sanc(iuni pentru nedepunerea declara(iei de avere ~i a declaratiei de interese
Nerespectarea prevederilor legale referitoare la procedura de depunere a declara(iei de avere ~i
de interese prevazute de lege atrage sanctiunile prevazute de Legea nr. 176/2010, cu modificariIe ~i
compIetarile ulterioare.
CapitoluI VII Rlispunderea

ale~i1or

locali

Art. 75
Tipurile de raspundere a ale~i1or Iocali
Ale~ii Iocali raspund, dupa caz, administrativ, civil sau penal pentru faptele saviir~ite in
exercitarea atribu(iilor ce Ie revin, in condi(iiIe legii ~i ale Ordonanlei de urgenla a GuvemuIui
nr. 57/2019, cu modificarile ~i completariIe uIterioare.
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Art. 76
Raspunderea consilierilor locali
(I) Consilierii locali raspund in nume propriu, pentru activitatea desIa~urata in exercitarea
mandatului, precurn ~i solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte ~i pentru hotararile pe
care Ie-au votat.
(2) In procesul-verbal al ~edinlei consiliului local se consemneaza rezultatul votului, iar, la
cererea consilierului local se menlioneaza in mod expres votul acestuia.
Art. 77
Sanctiunile disciplinare aplicabile consilierilor locali
(I) Pentru incalcarea de catre consilierii locali a prevederilor din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile ~i completarile ulterioare, a prevederilor legale referitoare
la conflictul de interese ~i a prevederilor regulamentului de organizare ~i funclionare a consiliului
local, consiliullocal poate aplica urmMoarele sancliuni disciplinare:
a) avertismentul;
b) chemarea la ordine;
c) retragerea cuvantului;
d) eliminarea din sal a de ~edinla;
e) excluderea temporara de la lucrarile consiliului ~i ale comisiei de specialitate;
f) diminuarea indemnizaliei lunare cu 10% pentru maximum 6 luni;
g) retragerea indemnizaliei lunare pentru una sau doua luni.
(2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) lit. a)-d) se aplica de catre pre~edintele de ~edinla, iar cele
de la alin. (I) lit. e)-g) de catre consiliullocal, prin hotarare.
(3) Sancliunile prevazute la alin. (I) lit. a)-e) sunt aplicabile ~i viceprimarilor.
(4) Pentru aplicarea sancliunilor prevazute la alin. (I) lit. e), cazul se transmite comisiei de
specialitate care are in obiectul de activitate ~i aspectele juridice, aceasta prezentand un raport
intocmit pe baza cercetarilor efectuate, inclusiv a explicatiilor furnizate de celill cauza.
Art. 78
Avertismentul
La prima abatere, pre~edintele de ~edinla atrage atenlia consilierului local in culpa ~i iI invita sa
respecte regulamentul.
Art. 79
Chemarea la ordine
(I) Consilierii locali care nesocotesc avertismentul ~i invitalia pre~edintelui de ~edinla ~i
continua sa se abata de la regulament, precum ~i cei care incalca in mod gray, chiar pentru prima
data, dispoziliile regulamentului sunt chemali la ordine.
(2) Chemarea la ordine se inscrie ill procesul-verbal de ~edinla.
(3) Inainte de a fi chemat la ordine, consilierullocal este invitat de catre pre~edintele de ~edinla
sa i~i retraga sau sa explice cuvantul ori expresiile care au generat incidentul ~i care ar atrage
aplicarea sancliunii.
(4) Daca expresia intrebuinlata a fost retrasa ori daca explicaliile date sunt apreciate de
pre~edintele de ~edinla ca satisIacatoare, sancliunea nu se mai aplica.
Art. 80
Retragerea cuvantului ~i eliminarea din sala
In cazul in care, dupa chemarea la ordine, un consilier local continua sa se abata de la
regulament, pre~edintele de ~edinla Ii va retrage cuvantul, acesta nemaiputand lua cuvantul pe
perioada desIa~urarii ~edinlei consiliului. In situatia in care un consilier persista sa se abata de la
regulament, pre~edintele de ~edinta it va elimina din sala. Eliminarea din sala echivaleaza cu
absenla nemotivata de la ~edinla.
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Art. 81
ExcIuderea temporara de la lucrarile consiliului ~i ale comisiei de specialitate
(I) In cazul unor abateri grave, saviir~ite in mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave,
consiliul local poate aplica sanctiunea excIuderii temporare a consilierului local de la lucrarile
consiliului local, dupa caz, ~i ale comisiilor de specialitate.
(2) Gravitatea abaterii este stabilita de comisia de specialitate care are in obiectul de activitate
aspecte juridice, in cel mult 10 zile de la sesizare.
(3) ExcIuderea temporara de la lucrarile consiliului local ~i ale comisiilor de specialitate nu
poate depa~i doua ~edinle consecutive.
(4) ExcIuderea de la lucrarile consiliului local ~i ale comisiilor de specialitate are drept
consecinla neacordarea indemnizaliei lunare.
(5) in caz de opunere, interzicerea participarii la ~edinle se executa cu ajutorul personalului
care asigura ordinea publica locala.
Art. 82
Aplicarea sanctiunilor
(I) Sancliunile prevazute la art. 78 alin . (I) lit. e) ~i f) se aplica prin hotariire adoptata de
consiliullocal, cu majoritatea absoluta.
(2) Pe perioada aplicarii sancliunilor prevazute la art. 78 alin. (I) lit. e) ~i f), consilierii locali in
cauza nu vor fi socotili la cvorumul pentru ~edinta.
(3) Pentru men(inerea ordinii in ~edinlele comisiilor de specialitate, pre~edinlii acestora au
acelea~i drepturi ca ~i pre~edintele de ~edinla . Ace~tia pot aplica sancliunile prevazute la art. 78
alin. (I) lit. a)-d).
(4) Sancliunile prevazute la art. 78 alin. (I) se pot aplica in mod corespunzator viceprimarilor
pentru abaterile saviir~ite in calitatea lor de consilier local.
Art. 83
Sanctiuni aplicabile viceprimarilor
(I) Pentru abateri grave ~i/sau repetate, saviir~ite in exercitarea mandatului de vlcepnmar,
persoanelor in cauza Ii se pot aplica urmatoarele sancliuni :
a) mustrare;
b) avertisment;
c) diminuarea indemnizatiei cu 5-10% timp de 1-3 luni;
d) eliberarea din funclie .
(2) Sancliunile prevazute la alin. (I) lit. a)-c) se aplica, prin hotariire a consiliului local, la
propunerea motivata a primarului. Motivele care justifica propunerea de sanc\ionare sunt aduse la
cuno~tin\a consilierilor locali cu cel pulin 5 zile inaintea ~edin(ei .
(3) in cazul sanc(iunilor prevazute la alin. (I), hotariirea se adopta prin vot secret cu majoritatea
calificata de doua treimi din numarul consilierilor locali in funclie .
(4) Prin excep(ie de la prevederile alin. (3), aplicarea sanc(iunii prevazute la alin. (I) lit. d) se
face cu respectarea prevederilor art. 9.
(5) impotriva sanctiunilor prevazute la alin. (I) lit. c) ~i d) persoana in cauza se poate adresa
instanlei de contencios administrativ competente. Procedura prealabila nu este obligatorie.
(6) Aplicarea sanc(iunii prevazute la alin. (1) lit. d) nu are niciun efect asupra mandatului de
consilier local.

Art. 84
Raspunderea aferenta actelor administrative
(I) Pre~edintele de ~edin(a al consiliului local, prin semnare, investe~te cu formula de autoritate
executarea actelor administrative emise sau adoptate in exercitarea atribuliilor care Ii revin potrivit
legii.
(2) Aprecierea necesita(ii ~i oportunitatea adoptarii ~i emiterii actelor administrative apartine
excIusiv autorita(ilor deliberative, respectiv executive. Intocmirea rapoartelor sau a altor documente
de fundamentare prevazute de lege, contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate ~i semnarea
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documentelor de fundamentare angajeaza raspunderea administrativa, civila sau penal a, dupa caz, a
semnatarilor, in cazul incalcarii legii, in raport cu atributiile specifice.
(3) Actele autoritatilor administratiei publice locale angajeaza, in conditiile legii, raspunderea
administrativa, civila sau penal a, dupa caz, a functionarilor publici ~i personalului contractual din
aparatul de specialitate al primarului, care cu incalcarea prevederilor legale, fundamenteaza din
punct de vedere tehnic ~i al legalitatii emiterea sau adoptarea lor sau contrasemneaza ori avizeaza,
dupa caz, pentru legalitate aceste acte.
(4) In cazul in care printr-un act administrativ al autoritatilor administratiei publice locale emis
sau adoptat lara a fi fundamentat, contrasemnat sau avizat din punct de vedere tehnic sau al
legalitatii s-au produs consecinte vatamatoare, este angajata raspunderea juridica a autoritatii
executive sau autoritatii deliberative, dupa caz, in conditiile legii ~i ale Ordonantei de urgenla a
Guvemului nr. 57/2019, cu modificarile ~i completarile ulterioare.
(5) Functionarii publici sau personalul contractual, dupa caz, responsabili cu operatiunile
prevazute la alin. (3) pot formula obiectii ori refuza efectuarea acestora in conditiile art. 490,
respectiv art. 553 din Ordonanla de urgenta a Guvemului nr. 57/2019, cu modificarile ~i
completarile ulterioare.
(6) Prevederile alin. (1)-(5) se aplica ~i in cazul altor acte administrative sau asimilate acestora
in conditiile legii emise, respectiv adoptate de autoritatile administratiei publice locale.
Capitolul VIII DISPOZITII FINALE
Art.8S
Adoptarea ~i modificarea prezentului regulament de organizare ~i functionare a Consiliului
Local Municipal Braila se face cu majoritatea absoluta prev1lzuta la art. 5 lit. cc) din O.V.G.
nr. 57/2019, cu modificarile ~i completarile ulterioare.
Art. 86
Prevederile prezentului regulament se completeaza in mod corespunzator cu dispozitiile O.V.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, Legii
nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, cu modificarile ~i
completarile uiterioare, Legii nr. 54412001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu
modificarile ~ i completarile ulterioare, Legii nr. 161 /2003 privind unele masuri pentru asigurarea
transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice ~i in mediul de afaceri,
prevenirea ~i sanctionarea coruptiei, cu modificarile ~i completarile uiterioare, precurn ~i ale Legii
nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata,
cu modificarile ~i completarile ulterioare .
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