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HOTĂRÂRE

REFERITOR LA: Aprobarea modificării şi completării Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Consiliului local al municipiului Caracal.
EXPUNERE DE MOTIVE:
Având în vedere existenţa unor neconcordanţe între anumite prevederi cuprinse în
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului local al municipiului Caracal şi Legea
215/2001 şi OG 35/2002 precum şi pentru o mai bună funcţionare a consiliului local se impune
modificarea şi completarea regulamentului.
AVÂND ÎN VEDERE:
-Raportul de specialitate nr.1939/17.02.2009 al secretarului municipiului Caracal şi al
Direcţiei Ad-ţie Publică Locală Juridic-Contencios;
-Prevederile art.36, alin.3, lit.a, din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, modificată şi completată;
- OG nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al
consiliului local;
-Avizul Comisiei pentru activităţi juridice, disciplină în muncă şi protecţie socială, cereri,
sesizări ale Consiliului local al municipiului Caracal.
În temeiul art.45(1) din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,
modificată şi completată.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
H O T Ă R Ă Ş T E:
ART.1. – Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Consiliului local al municipiului Caracal, după cum urmează:
1. Art. 1 alin.1 va avea următorul cuprins:
„– ( 1 ) Potrivit art. 30 ( 1 ) din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 20 de zile de la data desfăşurării
alegerilor va avea loc şedinţa de constituire a consiliului local. Convocarea consilierilor declaraţi
aleşi, la şedinţa de constituire a consiliului, se face de către prefect, prin ordin”.
2. Art.10 alin.1 va avea următorul cuprins:
După declararea consiliului ca legal constituit se procedează la alegerea preşedintelui de
şedinţă. Alegerea se face prin vot deschis al majorităţii consilierilor în funcţie. Mandatul
preşedintelui de şedinţă este de o lună , în ordine alfabetică.
3. Art.16 va avea următorul cuprins:
„- Alegerea viceprimarului va fi consemnată în hotărârea nr.5 a consililului local. Prin
aceeaşi hotărâre consiliului local ia act de încetarea calităţii de viceprimar a persoanei care a
ocupat această funcţie până la adoptarea hotărârii nr.5 a consiliului local. Viceprimarul va
îndeplini şi funcţia de consilier local, dar nu beneficiază de indemnizaţie.”
4. Art.20 alin. 1 şi 2 vor avea următorul cuprins:
„(1)- Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor şi iau
hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în caz de balotaj votul preşedintelui fiind
hotărâtor”.

„(2) Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din aparatul propriu al
Primarului sau din afara acestuia, în special de la unităţile aflate în subordinea consiliului. Au
dreptul să participe la şedinţele comisiei şi consilierii care au făcut propunerile ce stau la baza
lucrărilor comisiei.”
5. Art.25 alin.3 va avea următorul cuprins:
“(3) Participarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia este obligatorie. Se consideră
motivat consilierul care se regăseşte într-una din sutuaţiile prevăzute la art.1 alin.3 din
prezentul regulament.”
6. Art. 27 alin.2 şi 3 vor avea următorul cuprins:
“(2) Secretarul comisiei va redacta avizul comisiei, pe baza amendamentelor şi a
propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor
consilierilor prezenţi.”
“(3) Avizele întocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesară, atât
amendamentele şi propunerile acceptate, cât şi cele respinse. Avizele comisiei vor fi semnate de
preşedinte, secretar şi membrii prezenţi la dezbaterea proiectelor supuse spre analiză.”
7. Art.35 alin.4 va avea următorul cuprins:
„(4) Proiectele de hotărâri şi celelate probleme asupra cărora urmează să se delibereze se
înscriu pe ordinea de zi numai dacă sunt însoţite de avizul comisiilor de specialitate cărora le-au fost
transmise în acest scop şi de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al
primarului. Raportul compartimentului de resort se întocmeşte şi se depune la secretarul
municipiului Caracal, înainte de întocmirea avizului de către comisia de specialitate, spre a putea fi
avut în vedere de către această comisie.Dacă rapoartele nu sunt întocmite în termen de 30 de zile de
la înregistrarea proiectului, acestea se consideră implicit favorabile.”
8. Art. 36 alin.2 va avea următorul cuprins:
“(2) Consilierul care nu poate lua parte la şedinţa în plen a consiliului local este obligat
să comunice acest lucru secretarului municipiului şi se motivează de către preşedintele de
şedinţă. Se consideră motivat consilierul care se regăseşte într-una din situaţiile prevăzute la
art.1 alin 3 din prezentul regulament.”
9. Art.39 va avea următorul cuprins:
“Preşedintele de şedinţă poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia
consiliului. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului. Discuţiile vor fi sistate dacă
propunerea a fost acceptată de majoritatea consilierilor prezenţi.”
10. Art.43 alin.2 va avea următorul cuprins:
“(2) Proiectele de hotărâri vor fi însoţite de o expunere de motive şi vor fi redactate în
conformitate cu normele de tehnică legislativă. În acest scop secretarul municipiului Caracal şi
personalul de specialitate din aparatul propriu al primarului vor acorda sprijin şi asistenţă tehnică
de specialitate.”
11. Art.45 alin.1 va avea următorul cuprins:
“(1) Proiectele de hotărâri şi celelate materiale se transmit spre dezbaterea şi avizarea
comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum şi compartimentelor de resort ale aparatului
propriu al primarului, în vederea întocmirii raportului. Nominalizarea comisiilor şi
compartimentelor cărora li se trimit materiale spre analiză se face de către primar împreună cu
secretarul.”
12. Art.46 alin.2 va avea următorul cuprins:
“(2) Avizul se transmite secretarului municipiului Caracal, în prima zi lucrătoare după
şedinţa comisiei, care va dispune măsurile corespunzătoare difuzării către primar şi către conslieri,
cel mai târziu o dată cu invitaţia pentru şedinţă.”
13. Art.47 alin. 2 va avea următorul cuprins:
“(2) În cazul în care raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al
primarului este negativ iar avizul comisiei de specialitate este tot negativ, proiectul respectiv nu se
înscrie pe ordinea de zi.”
14. La art.47 după alin.2 se introduce alin 3 care va avea următorul cuprins:
“(3) În cazul şedinţelor extraordinare poiectele de hotărâri se pot înscrie pe ordinea de
zi fără avizul comisiilor de specialitate.”

15. La art. 50 după alin.2 se va introduce alin.3 care va avea următorul cuprins:
“(3) În cazul în care proiectul de hotărâre priveşte mai multe persoane buletinul de vot
va cuprinde, pe lângă titlul proiectului şi nominal fiecare persoană în dreptul acesteia
consilierul în cauză exprimându-şi votul prin folosirea cuvintelor “da” sau “nu”. “
16. La art.50 după alin. 4 se va introduce alin.5 care va avea următorul cuprins:
“(5) Preşedintele de şedinţă împreună cu secretarul municipiului vor număra voturile la
vedere şi vor anunţa consiliul cu privire la rezultatul votului.”
17. Art. 51 alin.1 va avea următorul cuprins:
“(1) Hotărârile şi alte propuneri prezentate consiliului local al municipiului se adoptă cu votul
majorităţii consilierilor prezenţi, în afară de cazul în care, prin lege sau regulament, se dispune
altfel. Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna prin
vot secret.”
18. Art. 59 se va renumerota devenind art.54.
19. Art. 64 se va renumerota devenind art.59. Art.59 alin.2 va avea următorul cuprins:
“(2) Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia potrivit alin.1
este de o şedinţă de consiliu şi două şedinţe de comisii de specialitate pe lună.”
20. După art.75 se introduc art. 76 şi art.77 care vor avea următorul cuprins:
Art. 76.
“(1) Consilierii juridici din aparatul propriu al Primarului Municipiului Caracal sunt
mandataţi pentru a reprezenta în faţa tuturor instanţelor judecătoreşti şi în toate cauzele interesele
Consiliului Local Caracal.
(2) Prin excepţie de la prevederile alineatului precedent, în cauzele în care sunt părţi Consiliul
Local Caracal şi Primarul Municipiului Caracal sau Municipiul Caracal, aceştia având calităţi
procesuale diferite, preşedintele de şedinţă în exerciţiu poate da mandat unui avocat pentru apărarea
intereselor Consiliului Local în faţa instanţelor de judecată.
(3) În acest sens consilierii juridici din aparatul propriu al Primarului municipiului Caracal
sau avocatul ales, pe baza mandatului preşedintelui de şedinţă în exerciţiu, vor face dovada calităţii
lor, vor face cereri, vor administra probatoriul, vor primi şi vor da acte de procedură, vor formula
căile de atac, adică vor face tot ce este necesar pentru ducerea la îndeplinire a prezentei.
Art. 77.
“Împuternicirea de reprezentare sau contractul de asistenţă juridică, după caz, vor fi semnate
de către preşedintele de şedinţă în exerciţiu”.
21. După art.77 se va introduce art.78 care va avea următorul cuprins:
„Hotărârea de adoptare, modificare sau completare a Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Consiliului local al municipiului Caracal se adoptă cu votul a 2/3 din numărul
consilierilor în funcţie.”
22. Art. 59 - 80 se vor renumerota în mod corespunzător.
ART.2. – Secretarul municipiului, direcţiile primăriei, comisiile de specialitate ale
consiliului local şi consilierii locali vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.
ART.3. - Hotărârea va fi comunicată Instituţiei Prefectului Olt, Primarului municipiului
Caracal şi direcţiilor din cadrul Primăriei municipiului Caracal.
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