
Republica Moldova

Raionul Flore$ti

Consiliul oritenesc Floretti

Din 10 decembrie 2019

Cu privire la aprobarea Regulamentului

privind constituirea $i functionarea

Consiliului ori$enesc Floreqti

Preiedintele

Secretar al

Pecrry6,'rura Mo,'rgooa

Pafiou O,'ropeurrr,

Iopoacrofi Coaer rD,uoPelrtr

nr.10/03

DECIZIE

in conformitate cu prevederile art.14 atin.(2) lit' m) din Legea Republicii Moldova ru'

43612006 privind administalia publica locali, Consiliul ordfenesc DECIDE:

1. Se aprobi Regulamentul privind constituirea qi fimctionarea Consiliului ordqenesc Floreqti

(conform mexei nr. 1).

Iurie GANGAN

Daniela ANTON



Anexa nt.l

ls decizia nr.10/03 din l0 decembrie 2019

REGULAMENTUL

PRIVIND CONSTITUIREA $I FUNCTIONAREA CONSII'ruLUI

OR,{$ENESC FLORE$TI.

Titlul 1' Dispozitii Getrerale

1. Consiliul ori;enesc Floreqti este o autodtate reprezentativa $i detiberativa a populaliei

oragului Floreqti, aleasA in vederca solutiondrii problemelor de interes local qi realizdrii serviciilor

publice de ilteres olasenesc.

2. Administratia publicd tocala a oragului Floreqti se realizeazd de catle Consiliul ora$enesc

Florcgi (ln continuare - Consiliu) ca autoritate delibemtivd ti de catre primarul omgului Floreqti ca

autoritate executiva.

3. Organizarea li functionarea autoitdlilor administraliei publice ale or' Flore$ti se

reglementeazd in modul corcspunzdtor de dispozi{iile Legii privind administratria pubtca locah'

precum qi de prescripliile prezentului Regulament'

4. Consiliul orlqenesc este constituit din 23 de consilieri'

Consiliul are drept de iniliativtr fi decide, in condiliile legii' asupra tutwor problemelor de interes

local, cu exceplia celor care fln de competenla altor autodtili publice'

Titlul 2' CONSTITUIREA CONSILIULUI

Capitolul I. MODUL DE CONSTITUIRE A CONSILIIJI'III

5. P ma Sedinli (de constituire) a Consiliului se convoac6' in condiliile Legii privind

administralia publicd locala, h temen de 20 de zile de la dala validtuii mandatelor de consilier'

Consiliul este legal constituit daca sunt validate mandatele a cel putin doua treimi din numalul total

de consilieri. Convocarea consilierilor il prima gedinld ( de constituirc) a CoNiliului se faoe prin

hottulrca consiliului etectoral de circumscriplie'

6. Prima gedinJa a Consiliului este d€liberativa dacl la ea participd cel pulin doud treimi din

numtuul consiliedtor aleqi. in cazul cdnd aceastd majodtate ou poa1e fi asiguata' $edinla se tine

peste 3 zile, respeotandu-se acelea5i condilii' Dacd nici Ia o doua convoaare $edinta nu este

deliberativi, se procedeazi Ia o noua convocare, peste tei zile' La a teia convocare' $edinla este

deliberativa daca se asigwa pezetrta majodtd{ii consiliedlor aleqi'



in situalia in care, din cauza absenpi consilierilor' Consiliul nu poate fi convocat si de aceaste

datd, el se oonsider6 dizolvat de drept'

7. Lucrfuile primei qedinle (de constituire) sunt conduse de cel mai in vfusti consiliel' asistat de

cel mai tanfu consilier, prezenfi la qedin!6' precum 5i de secretarul Consiliului' La prima gedinp (de

constituire) a Consiliului particip6 d preqedintele sau reprezentantul aonsiliului electoral de

ckcumscdplie.

8. Pentru prima qedinF (de constituhe) secretarul Consiliului pe/.lecteeJzA dosarele personale

(da& biogralice, fotografiile consilierilor)' aara se suplimenteaza cu declaratiile in scris ale

consilierilor aleSi conirm6ad faptul cd nu deJin conform legii o altd functie incompatibild cu

exercitarea lmputemicirilol de consilier' La pdma tedint4 secretarul Consiliului informeazi

consilierii despre incompatibilitdlile determinate'

9. Presedintele sau rcprczentantul consiliului electoral de circumscdptie' aduce la cuno$tinF

consilierilor hotadrea instantei judecdtoresti privind legalitatea alegerilor din circumscriplia

rcspectiva 9i rezultatele validtuii mandatelor consiliedlor qi le inmaoeazd legitimatiile $i insignele'

10. DupA constituirea 1ega15 a Consiliului' consilierii formeazi fraatiuni' aliantre' blocuri'

Flacliunea consta din cel pu{in 3 consilieri' Fracliunile se constituie' de reguld' la prima gedin}6 (de

constituire) a consiliului, in baza de liste ale partidelor, organizatiilor social - politice qi blocurilor

electorale.Constituireafrac{irrniisecollseumeazdintr.unploces-verbal.Procesul-verbalgi

declaralia consilierilor cu privire la constituilea fracliunii se anexeaz6 la procesul-verbal al qedintei

consiliului. consilierii dio partea patidelor, oryanizadilor social-politice qi blocurilol electorale care

nu au intrunit num[rul necesar de votud pentlu a coNtitui o Aa{iune' plecum $i consilierii

independenli se pot rcuni pentru a constitui o flactiune sau se pot afilia altor ftactriuni Fraoliunile

constituite i$i aleg organele de con'lucere sau conducetodi Aliantele 5i blocurile se constituie din mai

multe fracfiuni $i din consitieri independenli' dupd constituirea ftacliunilor' Constituirea aliantelor ti

blocurilor se consemneazi intr-un proces-verbal Procesul-verbal 9i declaralia &acliunilor respective

gi/sau consilierilor independenli cu privire la constituirea alianlei sau blocului se anexeazd la

procesul-verbal al 

'edinl€i 

Consiliului' ir cadrul c5rcia este anunlata constituilea acestora'

11. Fncliunile au dreptul:

l) sa faca Fopunad vizdnd Programul de activitate a Consiliului;

2) sd propuna publicarca unor prciecte de decizii pentru consultarca ulterioard a opiniei

publice.

12. Fracliunilor 1i se Pun

deservita dupd necesitate,

tehnico-metodice.

la dispozilie bkotica $i articole de papettuie' Fiecars ftactiune' este

de cdtte un specialist al pdmiriei penau acordarca asistenlei



13.DupdvalidareamandatuluiprimaruluioraquluiFloreqti,Consilirrl,peparcursula2lunialege

viceprimarul(viceprimadi). Candidatudle pentru func a de viceprimar se propun de c6tre primarul

ora;ului, ln condiliile Legii nr.436/2006 privind administralia publicd locah'

14. Viceprimarii sunt aleqi prin decizia Consiliului' cu votul majoritiiii consilierilor ategi' in cazul

in care candidatura propusa nu irtruoe$e numfuul necesar de voturi la 2 gedinle consecutive' pdmarul

i-l numeqte Prin disPoziJia sa'

15, Eliberarea din funclie a viceprimarului se face de cdtre Consiliu' la propunerea pdmarului'

prin decizie adoptatii cu votul majoritilii consilieritor aleqi ln cazul in care propunerea nu intuneste

num6ru1 necesar de voturi la 2 iedinte consecutive' primarul i-1 elibereazi prin dispozitia sa'

16, Seqetarul Consiliului este funclionar public qi cade sub inciden{a prevederilor Legii 158/2008

cu privire Ia functia pubtca fi statutul functionarutui public in functia de secretal' persoana se

numegte numai in baza rezultatului concu$ului fi trebuie sa f1e licentiat al unei facultitri (sec{ii) de

drept sau de administralie publica' Desemnarea invingdtorului concursului pentru ocuparca fimctiei

de secretar se face la prima ;edinJa a Consiliutui de dupi anunlarea rezultatelor concusutui Vacanla

firncJieideseqetaralConsiliuluiintervinelncazuleliberdrii,suspenddrii'transferului,in

confomitate cu legislatia muncii 9i Legii 158i2008 cu privire la functia publicd qi statuhrl

funclionarului public, a persoanei care o deline' Exercitarea tempomra a functiei de secretar al

Consiliului orafenesc se rcalizeaza ptin asigularea interimatului de catre un firnclionar public al

aparatului pdmtuiei, carc indQplinelte condiliile de baza li cerinlele specifice prevazute ln fi$a

postului de secretar al Consiliului or6pnesc !i care tru are sancliuni disciplinare nestinse DacS

func{ia de secretar al Consiliului este vacant[' interimatul flrncliei se dispune de cdtre Consiliul

oriqenesc pe o perioadi de cel mutt 6 luni pe an' Perioada specificatd" poate fi Felungiti cu cel mult

6 luni daca autoritatea publica a organizat concurs 9i funcfia publica nu a fost ocupali' ln condiliile

legii.

lT.Eliberareadinfunclieaseqetaruluiseface,intemeiullegii,decitreconsiliu'lapropunerea

primamlui, cu majoritatea de votud a consiliedlor preze{i la gedinJ6'

18. Seqetarul Consiliului este concomitent fi secretal al oragului Flole$i S€cretalului

Cousiliului i se aplicq io modul corespu'zdtor' dispoziliile Legii nr'436l2006 privind administralia

publici loca16.

19. $efii de subdiviziuni, de servicii publice ordqeneqti' de intreprinded' seclii 9i servicii

ori'ene$tidinsuboldineaConsiliuluisuntdesemnatipdndispozitiaprimafului.

20. $efii de subdiviziuni din subor<linea Consitiului sunt desemnati din rdndurile persoanelor care



au c&tigat concu6ul pentru ocuparca fuoctiei respective! organizat de comisia de conculs ln

confomitate cu legislatia in vigoare, dacd legea nu prevede alte modalititi de alegere sau numire to

functie.

21. in cazul parit{ii de voturi sau in cuul respingerii candidaturii respective' comisia de aoncurs

va organiza un nou concurs in confomitate cu legislalia ln vigoare'

22.Destituireadinfunctieacon<lucitorilornominalizaliinpunctelelg$i20sefaceprin

dispozilia primarului, in temeiurile qi modul stabilite de legislatie'

Comisia de concurs penffu ocuparea firncliilor rcspective se formeazi prin dispozilia primarului'

io baza Regulamenhrlui cu privire la organizarea concursului pentru ocupalea functiei publice

vacante ln autoritalile publice, aprobat de Guvemul Republicii Moldova'

Persoanelenominalizatelapct.20,numiteinfuncliepanalaaplobareaprczentuluilegulament,

1616organizareaconcwsului,umeazddeafidisponibilizateqiangajatelnconformitatecu

prevederile Pct,20.

Capitolul II. CONSTITUIRT'A $I FUNCTIONAREA COMISIIOR CoNSLLTATII'E

DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI

23. Dupa constituirc, Consiliul fomeazi comisii consultative de specialitate pentru principalele

domenii de activitate. Pentu examinarea unor chestiuni aparte sau pregatirea ulor materiale penhu

gedinlele Consiliului, ln baza unei decizii a Consiliului' pot fi instituite comisii provizorii (ad-hoc)'

Domeniile de activitate pentu care se fomeaz6 comisii de specialitate' denumirea acestora $i

numirul de membri, carc, de reguE, trebuie sa fie impar' se stabilesc de citre Consiliu' in futtctie de

specificul qi necesitdJile orasului Confom deciziei Consiliului' comisia poate fi formata penftu mai

multe domenii de activitate Numirul locurilor care rcvin fiecxrui gmp de consilieri sau consilierilor

independenli in fiecare comisie de specialitate se stabile$e de cate Consiliu' ln firnc{ie de ponderea

aaeston in cadrul Consiliului' Nominalizarea membrilor fiecirei comisii se face de fiecare fractiune'

iar a consilierilor independenli - de catle Consiliu ' 
avAndu-se in vedere' de regu16' pregitirca lor

profesionald qi domeniul de activitate a comisiei'

in fimclie de numarul membrilor consiliutui 9i numdrul comisiilor de specialitate' un consilier

poate face parte din l-3 comisii, lnsa cu drcpt de vot numai lntr-o comisie cate va fi de bazd'

24. Comisiile de specialitate se lbrmeazi pe intueaga dwata de activitate a Coosiliului' Membri ai

acestora pot fi numai consilierii' Activitatea in cadrul comisiilor nu este rcmunemta'

25. Comisiile de specialitale sunt structuri de lucru consullative ale Consiliului qi au menhea si

asigure eficienla activitdlii acestuia Comisiile de specialitate poattr rispundere in fala Consiliului 9i

sunl subordonate acestuia'

26. PrePdintele comisiei de specialitate !i secretarul comisiei sunt alesi pdo vot deschis de cdtle

membrii comisiei.



27. $edinta comisiei de speoialitate se convoaca de preEedintete acesteia' ial in absenta lui de

secretarul comisiei $eOintu *ti'i"i "'tt 
O"tiUerativa daca h ea sunt prezenli majoritatea membrilor

comisiei. $odintele coti'i"i 
'unt' 

o" t"g;-; fuut"" t-u ;"ainp 
"omisiei 

pot h prezenti fera drept de

vot, consilierii care nu sunt membri ai alestii comisii Comisia poate invita sa participe la $edi4ele

sale specialiqti din cadrul P'itfi"i *rr;;;; acesteia comisia poate decide ca la unele dezbateri

sd lie prezente $i alte pe$oane int"'"tut"' tr'l"tU'ii comisiei de specialitate sunt i$tiintali desge

gedinla acesteia de cdtre secretanrl comisiei' cu asistenla secretarului Consiliului'

28. ln exercitarea atdbutiilor' ""tOt'U" 
specialitate d[ aviz proiectelor de decizii cu vohrl

deschis ar majoritalli membr or ;:; "; 
padulii voturiror, pdodtate s€ ofer[ votului

presedintelui comisiei de speaialitate'

29. Deciziile comisiei au un caracter de recomandare pentlu Consiliu 9i continutul acestora poate

** *.:i"]:lfi:T";izul 
pozitiv la proiectul de decizie examimt ei se propune consiliului s6

"T"rtiffiJ'iit*;l'itiv ta proiectut de decizie examinat $i se propune consiliului sd

adopte decizia respectiva flnandu-se cont de amendamentele alexatei

3) se aprob6 avizul neguii' f" pti""ttf O" aecizie examinat lt^se prcpune consiliului sa

respinga ploiectul inaintat ln acest caz' comisia va enumem consecinlele nefavombile ce pot

rrma dupa aprobarca deciziei respective;

4) se propune Consiliului un nou Foiect de decizie'

Comisiile pot amdna adoptarca unor Foiecte de decizii din lista calor enumerate mai sus' pe un

termeo argurentat i" "- 
a" n"""J'iutl *"t" p'ol""t" a" a""izii pot fi examinate ln cadrul unei

gedinle comuoe a catorya comisii consultative' pentru eliminarca divergenlelor existente'

30. Comisia de specialitate arc umitoarele atribulii principale:

1) identifici Ut **"I*' 
"Ot"*" 

din dot""iol ei de activitate care necesita

solulionare Ia $edinla Consiliuluii

2) a$alize?ta prciectele de decizii ale consiliului qi prognozeazd consecin{ele realizdrii

acestora;

3) iotocmeste aviz€' ln conformitate cu prevededle pct' 29' asupra proiectelor de decizii

privind problemele examinate' pe care le prezinti Consiliului;

4) se pronun{d asupra altor ohestiuni remise spre avizare de citre Consiliu;

5) audiazi mpoarte ti infomalii ale tefilor subdiviziunilor Consiliului;

6) propune demiterea Sefrlor de subdiviziuni ale Consiliului'

Fiecare comisie de sp*''# O"* *"rntna toate proiectele de decizii' insd v-a aviza numai

proiectele de decizii' care Iin de domeniul oi de activitate'

Comisia de 
"p"cialitut" 

iidepti'le$e !i alte atributii 56u in5tucinfi date prin decizie a



Consiliului.

3 1 . Preqedintele comisiei de specialitate exercit6 urmbtoaxele atribulii principale:

1) reprezinti comisia ln rapofurile cu Consiliul Si cu celelalte comisii;

2) convoacd 9i conduce Sedintele aoesteia;

3) intocme$te lista persoanelot carc urmeaza a fi invitate ln tedintd;

4) padicipa la lucrarile celorlalte comisii care €xamineaza probleme ce $eziri,6

importanla pentu comisia pe care o conduce;

5) oryanizeaza votarea 9i anunla rczultahrl acesteia ln cadrul comisiei;

6) susline in qedinJele Consiliului avizele fomulate de comisie'

Pregedintele comisiei exerciti qi alte atribulii referitoare la asigurarea organizatoricd a

activitillii comisiei, stabilite de Consiliu'

32. Secretarul comisiei specializate exercita urmdtoarele atdbutii pdncipale:

l) asisti preiedintele la organizarea gedinlelor comisiei;

2) face apelul nominal 9i line evidenla Fezentei la qedinF a membrilor comisiei;

3) numlri voturile, ii informeazi pe preqedinte asupra cvorumului necesar pentu

adoptarea fiecirei decizii qi asupra rezultatelor votirii;

4) asigud redactarea avizelor' proceselor-verbale li altor documente emise de comisia

respectiva.

Seqetarul comisiei indepline$te' de asemenea' qi alte lnsArciniri ale comisiei sau ale

pre$edintelui acesteia.

33.Prciectutordiniideziaqe<linJeicomisieidespecialitate(alcatuitdecdtresecletarul

consiliului de comun cu Feredintele comisiei) se aFoba de membdi comisiei la propunerca

prepdintelui acesteia Oricare dintre membrii comisiei poate c€re includerea (sau dup6 caz'

excluderea) pe ordinea de zi a unor chestiuni suplimentare numai pAnd la inceperea ;edinJei comisiei'

34. Prezenla membdlor comisiei de specialitate la ledinlele acesteia este obligatorie' in caz

de absenld a consilierului fela motive intemeiate de la 3 lediote consecutive a1e comisiei pre$adintele

comisiei poate propune Consiliului de a aplica acestuia sancliuni confom legii' ioclusiv excluderea

consilierului din compooenla comisiei. Absenta consilierului de la qedinlere comisie, se consermeaza

ln procesul-verbal ale gedinlelor respective ale comisiei ii se comunica secretarului Consiliului' care

va informa Consiliul in cadrul gedinlei urmitoare'

35. Lucrfuile $edinlelor comisiei se consemneaza de citre secletad comisiei ln procese -

verbale. Dupi lncheierea Sedinlei procesul-verbal este semnat de cdtre FeFdintele $i seqetarul

comisiai. Preqedintele comisiei poate permite ca procesele-verbale ale $edintelor sa fie consultata de

alte persoane interesate, caxe nu au participat la Eedinftr, cu exoeplia proceselor - verbale intocmite in

Fdinlele iochise.



Titlul 3' $EDINTELE 
CONSILIULUI

Capitolul IIL CONVOCAREA $EDINTELOR 
CONSILruLUI

36. Coosiliul se intrune$te ln tediatd ordinara' de regul6' o data in lT: 
''1:onuo"*"u

p,i,ou,or,i suu a,i""p'i''-* * :::f:*:'J"i,'ii:,"T.::*: ij ::::IHffTt"**
cu ordinea de zi, ln ledi{A extaordinai

;";;;;;", ; 
", *," 

*"' 
""jT*l;;ffi*:'J'ili,',ui'i'i;",,r,,," de sedi",ele

ingtiinlalea despre convocarea Cc

ordinarc $i cu ael pulin 3 zile lnainte de cele extraordinare' in caz de maximd urgenlA pentru

rezolvarca intereselor locuitodlor oraiului' convocarea Consiliului se poate face de indati'

37. Convocarca Consitiutul se taJe-pdn dispozilia primarului sau' in cazul il care acesta se a{16

in imposibilitate de a convoca Consitiu' de cdtre unul din vicepdmari' Dacl primarul sau

viceprimarul refuzi co"'*t"u ' "o*Ut 
nout h convocat' de un g;rup de cel putin o treime din

consiliedi ale$i, cu Fopunerea 
ordinii de zi' indicandu-se data $i timpul Pedinlei'

CAPiIOIUI IV. ATRIBU [[LE PRE$EDINTELUI DE $EDTNTi' SI ALE

SECRETARULUI CONSILIULUI

38. La rnceputul fiectu", u"urrrf 
"""riirrege, 

de rcgda, in temeiur principiului de rotalie

convenit de catle liderii ftacJiunilor li candidatii independenti care nu'au 
""t': 

t 
'^:li::'1':

ftac1iuni, prin suftagiu d"t"hi" 
"o 

uoiol' t{oritalii consilierilor prezenli' pentu duata urmatoarcl

qedinle, un preqedinte 
"u'" 

o n'""U"Ji^'* de secretad Consiliului' Votatea rcferitor la alegerea

preqedintelui qedinJei este "'**'JJi- ''"**" 
Cousiliului Rezultatul alegerii pre;edintelui

i"*n 
", "" "o""tn"azi 

ln procesul-verbal al gedintei'

La sftrEitul fiecarei qeainF' contitiU aege' un consilier din cei prezenti' care va semna decizia

consiliurui rn cazul c6nd pregedintele qedinlei refuzd sau se a{ld rn imposibilitatea de a o semna

39. PreEedintele $edinlei exerciti ulmdtoarele atibulii principale:

1) conduce $ediniete Consiliului;

2) supune vohrlui consifleri^flriroiectele de decizii' asigura rumdrarea votudlor $i aounld

rezultatul votfuii, cu Fecizarea voturilor 'Bro"' "contra" 
ii a ablioerilori

3) semneazd deciziile uaopttt" aJ Contitit" 
"f 

iar daca a votat impotriva adoptarii acestora'

precum qi procesul-verbal al gediniei;

4) asigur[ menlinerea ordinii ln cadml qedinlelor qi rcspectarca procedurii de desfr rare a

u"ut""'o', 
.or*" uoto'ui consilierilor hr tedinli odce problemtr care line de competenta consiliului;

6) aplicS, dup[ caz' sanqiuni ln limita competenlei sale sau proprme Consiliutui aplicarea

*- 
Tff:ilf::*:;i indeplineqte' de asemenea' ei insircindrile consiliului' cale pot su*eni in

situalii nepevdzute de plezeohrl rcgulament'



40. in cazul ln care, pe parcursul qedinlei Consiliului' peqedintele ales pentu $edinla

respectivi, inclusiv prima $edi4a (de constituirO' nu-$i poate exercita atribuliile' Consiliul

procedeazd la alegerea unui alt preqedinte al gedintei' fapt care se consemneaza in procesul-verbal qi

deciziile adoptate ln ca&ul integii $edinle sunt semnate de pregedintele nou ales'

41 . Secretarul Consiliului participi ln mod obligatoriu ta qedinple Consiliului ffua drept de vot'

Pe lingd atribuliite prevazde de Legea 43612008 privind administralia publicd local6' secretarul

Consiliuluiiirevinurmdtoareleahibu}iiprincipalecetinnumaideorganizareagideslEqurarea

qedintei Consiliului:

1) asigurA, prin intemediul aparatului de lucru subordonat' ingtiin{area consilierilor despre

convocareaConsiliului,iarlacerereaprimarului,viceprimaruluisauacelpulinoheimedinnumarul

consilierilor alegi, orgartrzeazd lndeplinirea ii a altor aatiuni necesarc in$tiintrfuii consilierilor 5i

convoctuii Consiliului;

2'1 a'vizeazi ptoieclelede decizii ale Consiliului' asumdndu-gi rispunderea pentru legalitatea

acestop;

3) pregAb$te materiatele pe marginea problemelor supuse dezbaterii ln Consiliul

4) asiguri efectuarea lucrarilor de seuetariat aferente Sadi4ei Consiliului;

5) face apetul nominal 9i line evidenla participdrii ta qedin{e a consilierilor;

6) numad votudle $i consemrleazA rezultatul votfuii' pe care ll prezinta pre$edintelui

$edinlei, cu exceplia cazurilor c6nd consiliul fomeazi o comisie ad-hoc pentru numararea votutilor

in anumite chestiuni de pe ordinea de zi supuse volirii in consiliu;

7) informeazi, in caz de necesitate' Fesedintele gedinlei' despre numlrul de votud neaesar

pentru adoptarea unei sau altei decizii a Consiliului;

8) asigwd iotocmire, procesului - verbal al $edintei' precum qi a dosarelor ln care se

pdstreazi matedalele pivind fiecare chestiune de pe ordinea de zi a ledinlei' legarea' numerotarca

paginilor, semnarea ;i qtampilarea acestora;

9) urmtue$e ca, la dezbaterea amrmitelor prcbleme 9i la adoptarea deciziilor asupm 1or' si

nu participe consiliedi prezenti la ge<lin1a, cdrora le este limitat dreptul de vot (ad 25 din Legea

pdvird administalia publica locala), informeaza pregedintele despre asemenea situalii 9i face

cunoscute consiliedlor consecinlele prevazute de lege ln astfel de cazuri;

10) contasemneazi, in aonditiile legii' deciziile Consiliului' cu excepfa deciziei de numire

in func1ie a secretarului Consiliului;

11) acordd dupd necesitate supot la redactarea proiectelor de decizii sau la definitivarea

celor discutate $i aprobate de Consiliu;

in cadrul deslagur6rii qedinlelor Consiliului, sccretarul se abline de la declara{ii cu privire la

legalitatea Foiectelor de decizie cale se afla ln stadiu de dezbated'



Seqetarul indeplinegte Fi atte atuibutii stabilite de Consiliu, precum gi insirointuile Consiliului

privind buna organizare gi desftqurare a qedintelor Consiliului.

CAPitOIUI V. PREGATIREA $I DESF,{$URAREA $EDINTELOR

42. Preg6tirea Eedintelor Consiliutui este efectuatd de cdtre seuetaxul Consiliului, prin

intemediul apamtului qi sewiciilor Primdriei, precum gi a subdiviziunilor subordonate Consiliului.

43. IniJiatorii examindrii chestiunilor in cadrul qedinlelor Consitiului, prezintd proiectele de

decizii $i notele insolitoare respective, sedetarului Consiliului, care, de comun acord au liderii

ftacliwrilor, intocme$te proiectul ordinii de zi a sedinlei Si ll prezintd spre coordonare Primamlui. in

proiectul ordinii de zi se includ chestiunile lnsolite de proiectele de decizli avizate de c6tre comisia de

specialitate pentru domenii de activitate qi de cdtre compartimentul de resort din cadrut Consiliului.

Consilierul ori$Anesc are drcphrl de a cere intrcducerea in proiectul ordinii de zi chestiunile, cu aviz

negativ din partea comisiilor de specialitate, al serviciilor gi subdiviziunilor Consiliutui oriq5nesc.

44. Materialele pentu 5edinla Consiliului, sunt prezentate secretarului Consiliului nu mai tiziu

decit ou l0 zile inainte de qedinJa Consiliului. Acestea trebuie sE includA: proiectul de decizie, o noti

informativa cu calculele Si aryumentarile necesare. Totodata, h proiect trebuie sa f1e anexate

documentele la care se face referire in proiect sau in not6, lista persoanelor invitate la gedinJa

Consiliului.

45. Proiectul ordinii de zi a gedintei Consiliului cuprinde numirul curent al chestiunilor propuse

Consiliului spre examinare, denumirea chestiunii $i numele nportorului (comportorului), ln5tiinlarea

despre convocarea gedinlei Consiliului, care conline data, ora, locul gedintei, ordinea de zi, precum gi

proiectele de decizie cu materialele afercnte se remit consilierilor in corespundere cu specificul

tedintei: ln caz de convocare ordinara a $edinlei, au cel pulin 5 zile lnainte, in cazul unei Sedinle

extraordinare - cu aal puJin 3 zile inainte 9i, respectiv, in caz de convocarc a unei tedinte de indati -

remiterea materialelor are loc imediat. Informatia despre data $edinlei Consiliului gi proiectul ordinii

de zi inaintate de $edi46 se aduce la cuno$tinla locuitofilor pdn intemediul mass - media

orA$eneasca qi prin alte mijloace de infomare.

46. Consilierii sunt obliga{i sd participe la lucririle Consiliului qi sd-$i iruegistreze prezenla

prin intermediul secretaxutui Consiliului. Consilierul care nu poate lua parte la $edint6 este obligat sa

comunice din timp seoietarului Consiliului despre absenla sa $i motivelg absenlei. Secretarul este

obligat sa aducd la cunostinta consiliedlor prezenli in ledinta infomalia privind absen{a consilierului

respectiv. Persoanele invitate $i cele prezente la tedinta Consiliului, reprezentanlii mijloacelor de

infomare su[t datod sd pesteze linigtea $i ordinea, sE nu intervini in buna desfhpurare a lucrarilor

$cdinlei, in caz contar ei pot fi eliminali din sala de qedinle. Lista invitalilor 1a sedirta Consiliului se

intocmefte de aatre secretarul Consiliului in conformitate cu Foiechrl ordinii de zi. Consilierii au

&eptul sd invite la gedinta Consiliului consultan{i, specialiqti qi alte persoane, pentru discutii asupra



proiectelor de decizii.

47. Sedinta Consiliului se deschide de preqedintele qedinfei ales. Sedinla se consideri

deliberativa daci ta ea asist6 cel pulin 12 consilieri din num5rul consilierilor aleqi, fapt despre care

secrerarul Consiliului informeazi consilierii.

48. La prima ti ultima Sedintd a CoNiliului se intoneaza Imnul de Stat. La daschiderca fiecExei

gedinle a Consiliului se onoreazi Drapelul de Stat al Republicii Moldova qi Drapelul oraqului.

49. Pdnd la aprobarea ordinii de zi, consilierii pot face diferite cereri, declaralii, pot adresa

lntrebiri 9i interpeltui.

50. Proiectul ordinii de zi (chestiunile incluse in dispozilia primarului, viceprimarului sau in

cererea de convocare a qedinlei din partea a tmei treimi de consilieri) este prcpus spre aprobare

Consiliului la inceputul gedinlei. Propunerile de modificare a ordinei de zi (de includere sau de

excludere a chestiunitor din odinea de zi) se face numai de catre p mar qi consilieri la inceputul

sedinlei ti se aproba cu vohrl majodtatii consitieritor prezenli.

51. Regulamentul de luqu al qedinlei Consiliului (timpul rezervat pentru raporl, corapot, luari

de cuvdnt ln cadrul dezbaterilor, lntreruperi in lucru, etc.) se aprobd de citre Consiliu,

52. Dezbaterea probtemelor se face in ordinea stricti in care acestea suut inscrise ln ordinea de

zi aplobatd. Dezbaterea lncepe cu prezentarea succinti de cate raportor a problemei inscdse pe

ordinea de zi gi a proiectLrlui de decizie asupra ei. Raportorul este, de regultr, primarul, veceprimarii,

secretarul, gefii de subdiviziuni, specialigtii din cadrul APL sau unul din consilierii care au iniliat

poiectul respectiv.

53. La tedinla Consiliului, consilierii cars doresc sA participe la dezbated pe ordinea de zi

solicitd acest lucru irl foma orala sau sc sd. Presedintele de $edinl6 ofera cuvenhrl conform ordinii

solicitirii.

54. Participanlii la dezbateri pe ordinea de zi vorbesc doax de la tribun6.

55, Atit consitierii cit $i cei prezen{i la qedin}6 sunt obligali ca in luarea lor de cuvent sd se refere

exclusiv la problema care formeazi obiectul dezbaterii.

56. Pre;edintele Sedinlei, consilierii qi alte persoane, care paficipd la dezbatere slnt obligati sd

respecte Regulamentul de lucru aprobat.

57. Pregedintele qedinlei gi fiecare consilier poate propune incheierea dezbatedi unor probleme

puse ir disculia Consiliului, Prcpunerca de lncheiere a dezbateii se aprobd cu votul majodtafli

consilierilor prezenli,

58. Se intezice proferarea de insulte sau calomnii la adresa consilierilor 6i persoanelor, care

participa la dezbatere, atat de la tribuna, cat gi din sala de gedinte. Nu se va admite dialogul dintre

vorbitori 6i persoanele aflate in saltr.

59. in cazul in care deslEpurarea lucrlrilor este petubatii, pre$edintele gedintei poate propune

interuperea dezbatedlor 9i sd ceara respectarea regulamenhrlui, fiind ln &ept:



1) se cheme la ordine;

2) sd dispun6 eliminarea din sald a persoanelor, care lmpiedici deslilurarea lucrarilor, in

afald de consilied;

60. Fali de consilierii carc, in exerciliul mandatului, au comis abaieri de [a prevederile

legislaliei sau ale prezentului rcgulament, Consiliul poate aplica urmitoarele sanc{iuni:

1 ) avertisment;

2l eliminarea din sala de qsdin@.

6 1 . $edintele Consiliului se desffqoartr ln limba moldoveneasca. Actele Consiliului se adoptd de

asemenea in limba de stat.

62. $edin1e1e Consiliului se inregistreazi pe dispozitive electronice, sA fie plasate pe pagina web

a primiriei, inclusiv online gi si se consemneze ln procese - verbale, ln conformitate cu Instructiunile

cu privire la tinerea lucrixilor de secretadat,

63. Consilierul care nu a luat cuvlntul in cadrul dezbaterilor este in drcpt sA transmita

presedintelui de sgdinta textul discursului sdu in chestiunea discutata. Textul discursului se anexeaza

la procesuJ-verbal a qedintei Consiliului-

Capitolul VI. ELABORAREA PROIECTELOR DE DECIZI

64. Dreptul de inilierc a proiectelor de decizii ale Consiliului apa4ine primarului gi consilierilor.

Primarul poate particip4 consultativ, la intocmirea deciziilor initiate de consilieri, de comun acord cu

acestea.

65. Una qi aceea$i chestiune pe parcursul unui an, de rcguld, nu se examineazd. in caz de

necesitate stringenta de a examina una qi aceeaqi chestiune, umeaztr sI fie prezQntati o informa{ie

despre cauzele nelndeplinirii deciziei precedente, despre gradul de vinovi{ie al executanlilor.

66. Proiectele de decizii se perfecteazi pe blanchete speciale. Initiatorii examinarii chestiunii

poarte rdspundere pentru calitatea qi termenul de prczentaxe a proiectelor de decizii.

67. Textul proiectului de decizie a Consiliului uebuie sa aibA un dtlu ce reflect6 concis Si

lntocmai conlinutul ei. Proiechrl de decizie tebuie sE fie laconic, cu formuliri clare, sd includi o

analiza a faptelor si evenimentelor in mport de cauzalitate, sa fie redactat minulios, dactilo$afiat pe

blanchetd corespunzatoare.

68. Proiectele de decizii vor fi insolite de o not6 informativa succinti, axgumentandu-se

oportunitatea examinarii chestiunii respective, starea de luoruri ti rczultatul scontat, precum 9i

cheltuielile banegti odentative pentru rcalizarea propunerilor f6cute, Proiectele de decizii qi

mate alele aferente vor fi redactate in conformitate cu normele de tehnici legislativi. in acest scop

secretarul Consiliului acordtr asistenlE tehnicd de specialitate. in proiectele de decizii se inhoduce

modifiodrile propuso de oomisia de profrl. Proiectele de decizii $i notele infomative se prczinti in

limba de stat .

69. Proiectele de decizii cu materialele de lnsotire s€ transmit de cbtre seqetarul Consiliului



spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului.

70. Dupd examinarea proiectului de decizie qi a propunerilor compartimentului de specialitate a

Consiliului 9i ale serviciilor publice, comisia de specialitate a Consiliului hotdrdqte adoptarea,

modihcarea sau respingerea lor. Avizele se transmit secretarului Consiliului,

71. Proiectele de decizii, insolite de cel putin I aviz ale comisiilor de specialitate 9i de raportul

compartimentului de specialitate al Consiliului qi al serviciilor publice, se lnscriu to proiectul ordinii

de zi qi se supun dezbaterii ln sedinla ordinard a Consiliului.

72. ]]|laterialele prezentate seqetarului cu lncilciri ale prevederilor legislatiei, prezentului

Regulament 9i Iastructiunilor privind lioerea lucrarilor de secretariat in organele adminishaliei

publice locale ale Republicii Moldova sunt restituite executorilor.

73. Consilierii procedeazi h examinarea ohestiunilor de pe ordinea de zi, daci in sala de gedinti

este intunit cvorumul, conform inregistrdrii.

Capitolul \ryI. PROCEDURA DE VOT

74, Votarea este didjatd de pre$edintele de $edinl6. in timpul votdrii, consilierilor nu li se mai

oferd cuvdntul. inainte de a incepe procedura de votare, pegedintele de fedinld formuleazE exact

chestiunea pus6la vot. Tot el anunti rezultatele votdrii ,,pro", ,,contra", ,,s-au abliflut".

75. Votul comiliedlor este individual $i nu poate fi transmis altei persoane, Consilierul este

obligat sA fie prezent in timpul votirii, la locul siu, in sala ln care are loc qedinla Consiliului. Orice alt

mod de votare nu se admite. votut consilierului se exprimi public, prin ridicarea maiinii, in cadrul

votErii deschise. Prccedura voterii deschise, prin decizia Consiliului, poate fi efectuatd qi p n apel

nominal, Consiliul poate decide votarea seoetii, la propunerea pregedintelui $edinlei sau a unuia

dinte consilieri, cu exceplia in care prin lege se stabilegte o anumiti modalitate,

76. in cazLrl in care avizele comisiilor la proiectul deciziei, supus votirii, sunt pozitive pi nu ari

fost formulate propuneri de modificare atat in aomisii cit $i in qedinJa consiliului, proiectul inilial se

va vota pdn procedua simpli: se numard votudle expuse,,pro", ,,conta" si ,,ab1inut". in celelalte

cazuri (avize pozitive, dar cu amendamente, precum gi avize negative ale comisiilor, propuneri de

modificdri ftrcute ln cadrul $edinlei Consiliului) se va vota initial ca bazd prciectul prcpus prin

procedura simpli. Proiectul de decizie care nu a intrunit numdrul de voh[i necesare, se consideri

respins. in cazul c6nd proiectul de decizie a intrunit numirul de voturi rrecesare, se va supune votirii

fiecare propunere de modificare in ordinea in care au paNenit. Apoi se supune votirii Foiectul de

decizie in lntegime, cu propunerile qi modificirile, care au aoumulat mrmirul de voturi flecesare.

77. Votarea prin apel nominal se desfiqoard ln modul umator: pre$edintele oferi explica]ii

asupra obiechrlui votdrii gi sensului cuvintelor ,,pro", ,,contra", ,,s-au abtinut", Secretarul Consiliului

dI citire numelui gi prenumelui fiec{rui consilier ln ordine alfabeticd. Consilierul nominalizat se

ddica $i pronunltr cuvadd ,,pro", ,,contra" ti ,,abtinut" tn flmctie de opliunea sa.

78. Pentru exercitarea votului seqet se folosesc buletinele ce vot. Textul buletinului de vot



trebuie si fie clar ii preais. Pentu exprimarea opliunii se folosesc cuvintele ,,prc", ,,conta" ti

,,ab{inut". Buletinele de vot se introduc in uma de votare. La numfuarea vohuilor nu se iau in calcul

buletinele de vot in carc nu a fost exprimata optiunea consilierului ori au fost folosite mai multe

cuvinte deaat cele prevazute in punchrl respectiv pentu a-li exprima opliunea.

79. Deciziile Consiliului se adofla cu votul majoritilii consilierilor prezenji, cu exceplia cazului

in care, prin lege, se cere o altA majoritatc de votud. Prezenli sunt considerali doar consilierii care la

momentul yotdrii se afld in sala de sedinp. in cazul cand este necesar sau la cerinta unui aonsilier,

secretarul Consiliutui, inainte de a incepe votarea verificd numdrul consiliedtor prezenfi in sali. in caz

de paritate a voturilor, decizia nu se adopti, iar proiectul de decizie poate fi propus de autor, pentru

dezbateri ln sedinla unnatoare a Consiliului. Deciziile privind alegerea viceprimadlor, administrarea

patimoniului public, bugetului, pdvind determinarea cuantumului impozitelor qi taxelor locale,

privind dezvoltarea planifrcirii tocalitililor 9i amenajarea teritodului, privind asocierea cu alte

consilii, institulii publice din lar6 sau straindtate, se adopti cu votul majoritalii consilierilor ale$i.

80. Consilierii au dreptul sa solicite, ca in procesul-verbal al gedintei sd fie consemnat expres

modul ln care s-a votat, secretarul frind obligat sA se confomeze acestei cerinJe.

8 I . La adoptarea deciziei nu este in drept si participe consilierul care:

1) e1 personal, sotul, copii, parinlii sdi au un intercs patrimonial in problema supusi

dezbateriii

2) este conducalor sau membru al organelor de conducere ale intreprinderii, institu{iei,

organizaJiei sau ale filialelor gi replezentantelor acestom" ln a carcr privinp se ia decizia;

3) este inoompatibil, conform legii privind administra{ia pubtici locali gi Legii privind

statutul alesului local, $i incompatibilitatea duleazd mai mult de 30 de zile din data aparifiei acesteia.

82. Deciziile cu caracter nomativ se dau publicit5lii la expirarea termenului de $apte zile,

stabilit pentu contestarea lor in instanla de judecata de catre Orgalul de contol Adminishativ sau

dupi inharea in vigoare a hottuaxii instanlei judecitoreqti cu privire la respingerea acliunii intentate.

83. Deciziite cu camctq normativ sunt obligatorii spre executare din ziua aducerii lor la

cuno$tinta publicului prin miiloacele mass-media . Deciziile cu caracter individual slnt aduse la

cuno$inla percoanelor vizate, in termen de zece zile, de cilre subdiviziunile Consitiului.

CAPitOIUI lflI. INTREBARI, INTERPELARI, PETITII $I INFORMAREA

CONSILIER]LOR

84. Consilierul axamineazA, in modul stabilit de lege, propunerile, cererile, pldngerile

cet61eni1or, ii pdme$te pe acestea in audientS.

85. Consilierul arc &eptul de a adresa interpeliri organelor locale ale adminishaJiei publice,

agenlilor economici, conducatorilor serviciilor Consiliului.

86. Consilierii pot adrcsa lntrebtui, ln scris sau oral, primarului, viceprimarilor, 5i secretarului

Consiliului, pefilor serviciilor publice ortrqlnegi, care sunt obtigali in termenul stabilit de legislalie sa



rdspundd neconditionat $i fartr restriclii suplimentare. Prin inhebare se solicit[ informalii cu privire la

un fapt necunoscut. Cei intebali vor rdspunde, de regultr, imediat sau, dacd nu este posibil, la

urmatoarea qedinli a consiliului.

87. Interyelarea const[ lnlr-o cerere prin care se solicitii explica]ii in legaturb cu un fapt

cunoscut. Ce1 interpelat are obligaJia si rdspundd in scris, in termen de 30 de zi1e.

88. Consilierii pot solicita informaliile necesare de la servicii sau institulii publica olagncgi,

iar acestea sint obligate sd le fumizeze in termen de cel mult 2 sdptimani. Infomaliile pot fi cerute fi
comunicate ln scris sau oral.

89. Toata corespondenta adresata de catue pe$oanele fizice si juridice nemijlocit Consiliului, se

sistematizeaza de catrs serviciile Primariei in formd electronica ti se expune in rcleaua inteml pe

adresa electonica concreti a Consiliului. Corespondenla pdmita ln adresa Consiliului, ln termen de 3

zile se transmite la toate ftacJiunile Consiliului.

90. Consilierii sunt ln &ept sA consulte li acte sau dosare ale Consiliului $i sA primeascd

informatii la sediul autoritdlii publice locale sau la sediile serviicilor publice ale acesteia. Informaliile

se pot cere gi comunica in scris. Secretarul Consiliului informeazi preqedinlii comisiilor 9i preqedinlii

fracliunilor despre contestirile la deciziile Consiliului.

91. Activitatea consilierilor ce line de solulionarca petiliilor 9i organizarea audienlei se

efectueazi conform Codutui administrativ gi alte acte normative.

Aparatul primarului este obligat sA contribuie in activitatea consilierilor, luAnd in considera{ie gi

audienta cetitenilor.

CAPiIOIUI IX. CONTROLUL EXECUTiRII DECIZIILOR CONSILIULUI $I

INTERPELARILOR CONSILIERILO& PLANITICAREA ACTIVIT.f,TII CONSILruLUI

92. Conholul executirii deciziilor Consiliului, interpelirilor 9i intrebirilor consiliedlor se

efectueazb de c6tre primar prin concursul aparatului subordonat. in termen de 7 zile dup6 adoptarea

deciziilor, secretarul Consiliului distribuie matedalele executanlilor respectivi gi dupi caz, comisiilor

consultative de specialitate pentru diferite domenii de activitate ale Consiliului.

93. Contolut executerii cupdnde: stabilirea termenelor de exeoutare, verificarea aducerii la

timp spre cunostinlA executantului a deciziilor, interpelirilor, precum 9i verificarea mersului

executtuii, evidenlei gi generalizdrii rczultatelor executtuii $i informarea primarului , inclusiv

suspendirii controlului.

94. Deciziile Consiliului sunt scoase de la contol de citle Consiliu la propunerea primarului,

vicepdmaxului, secretarului Consiliului.

95. Secretarul Consiliului informeazd consilierii despre mersul lndeplinirii deciziilor, mai ales

despre dificultdlile apArute in legitud cu

Secretar al Consiliului oriqenesc Daniela ANTON

executarea deciziilor
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