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                                                            H O T A R A R E A   NR. 30 

                                                                   Din  25 Iulie 2012 

 

 

 

 

Privind: aprobarea Statutului Consiliului local Romanu 

 

 

 Avand in vedere proiectul Satutului Consiliului local Romanu,judetul Braila; 

 Avizele favorabile ale celor trei comisii de specialitate; 

 In conformitate cu Legea nr.393/28.09.2004 modificat si actualizat in anul 2008 privind Statutul 

alesilor locali ; 

 In conformitate cu art.36  alin.3 lit. a din Legea nr.215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare; 

 In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare privind administratia 

publica locala; 

 

 

                                                                   H O T A R A S T E  : 

 

 

 Art.1. Se aproba Statutul Consiliului local Romanu,conform anexei nr.1 care face parte integranta din 

prezenta hotarare. 

 Art.2. D-ul secretar de comuna va face publica prin orice mijloace de informare persoanelor interesate. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         CONTRASEMNEAZA, 

                           Presedinte de sedinta,                                                                 Secretar comuna,                                                  

  

                               Şişu Sumitru                                                                            Zainea Cristian 
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                      JUDETUL BRAILA 

                     COMUNA ROMANU 

                          P R I M A R 

 

 

 

 

                                                P R O I E C T U L  DE  H O T A R A R E 

                                                                 Din  25  Iulie 2012 

 

 

 

 

Privind: aprobarea Statutului Consiliului local Romanu 

 

 

 Avand in vedere proiectul Satutului Consiliului local Romanu,judetul Braila; 

 Avizele favorabile ale celor trei comisii de specialitate; 

 In conformitate cu Legea nr.393/28.09.2004 modificat si actualizat in anul 2008 privind Statutul 

alesilor locali ; 

 In conformitate cu art.36  alin.3 lit. a din Legea nr.215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare; 

 In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare privind administratia 

publica locala; 

 

 

                                                                   H O T A R A S T E  : 

 

 

 Art.1. Se aproba Statutul Consiliului local Romanu,conform anexei nr.1 care face parte integranta din 

prezenta hotarare. 

 Art.2. D-ul secretar de comuna va face publica prin orice mijloace de informare persoanelor interesate. 
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                               R O M A N I A                                                                                      ANEXA NR.1 

                          JUDETUL BRAILA 

                CONSILIUL LOCAL ROMANU            ADOPTAT PRIN HOTARAREA CONSILIULUI 

                                                                                   LOCAL COMUNAL NR. 30 /25 IULIE 2012 

 

 

 

                                                            STATUTUL 

 

           CONSILIULUI LOCAL ROMANU 

 
 Prezentul  statut are ca obiect stabilirea condiŃiilor exercitate a mandatului de către aleşii locali,a 

drepturilor şi obligaŃiilor ce le revin în baza mandatului încredinŃat. 

 

 CAP. 1. DISPOZITII GENERALE 

 

            Consilierii locali,primarul,consilierii judeŃeni şi preşedintele consiliului judeŃean se aleg prin vot 

universal, egal,direct şi liber exprimat de către ceŃătenii cu drept de vot din Unitatea Administrativ Teritorială 

în care urmează să-şi exercite mandatul,potrivit legii nr.67/2004,republicată,cu modificările şi completările 

ulterioare,pentru alegerea autorităŃilor administraŃiei publice locale. 

 Viceprimarul este ales cu votul majorităŃii consilierilor locali în funcŃie,din răndul membrilor 

acestuia,potrivit legii nr.215/2001,republicată,cu modificările şi completările ulterioare. 

 Participarea aleşilor locali la activitatea Primăriei are caracter public şi legitim,fiind în acord cu 

interesele generale ale colectivităŃii în care î-şi exercită mandatul.Aleşii locali sunt în serviciul colectivităŃilor 

locale.In asigurarea mandatului lor,aleşii locali sunt ocrotiŃi de lege. 

 

 CAP. 2 . EXERCITAREA MANDATULUI DE CATRE ALESII LOCALI. 

 

 Consilierii locali îsi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc îndatoririle pe întreaga durată a mandatului 

pentru care au fost aleşi. 

 Validarea mandatului de consilier se face prin votul deschis al majorităŃii consilierilor prezenŃi iar 

persoana al cărui mandate este supus validării nu participă la vot. 

 Consilierii al căror mandate au fost validate,depun în faŃa consiliului local următorul jurămănt în limba 

romănă- 

# Jur să respect ConstituŃia şi legile Ńării şi să fac , cu bună credinŃă,tot ceea ce stă în puterile şi priceperea 

mea pentru binele locuitorilor comunei Romanu.Aşa să-mi ajute Dumnezeu #. 

 Consilierii care refuză să depună jurămăntul sunt consideraŃi demisionaŃi de drept. 

 După declararea ca legal constituit a consiliului local,consilierilor în funcŃie li se eliberează o 

legitimaŃie care atestă calitatea de membru al Consiliului local şi este semnată de primar. 

 Calitatea de consilier încetează la data declarării ca legal constituit noul consiliu ales. 

 Calitatea de consilier încetează  de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului,în 

următoarele cazuri.. 

 a. demisie 

 b. incompatibilitate 



                                                                                    2. 

 c. schimbarea domiciliului într-o altă Unitate Administrative Teritorială,inclusive ca  urmare a 

reorganizării acesteia. 

 d. lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinŃe ordinare consecutive ale consiliului local. 

 e. imposibilitatea exercitării mandatului pr o perioadă mai mare de 6 luni consecutive,cu excepŃia 

cazurilor prevăzute de lege. 

 f. condamnarea prin hotărăre judecătorească rănasă definitivă şi irevocabilă,la o pedeapsă privată de 

libertate. 

 g. punerea sub interdicŃie judecătorească. 

 h. pierderea drepturilor electorale. 

 i. deces. 

 

 Incetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către Consiliul local prin hotărăre,la 

propunerea primarului sau a oricărui consilier. 

 Hotărărea consiliului local poate fi atacată de consilier în instanŃa de contencios administrative în 

termen de 10 zile de la comunicare,în toate cazurile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei 

normale a acestuia.Consiliul local adoptă în prima şedinŃăordinară,la propunerea primarului o hotărăre prin 

care se ia act de situaŃia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză. 

 

  EXERCITAREA MANDATULUI DE CĂTRE  PRIMAR 

 

 Primarul intră în dreptul deplinei exercitări a mandatului după depunerea jurămăntului,în cadrul unei 

ceremonii publice,unde I se înmănează legitimaŃia care va fi semnată de preşedintele de şedinŃă,pe întreaga 

durată a mandatului,precum şi eşarfa în culorile drapelului naŃional al Romăniei. 

 Calitatea de primar încetează la data depunerii jurămăntului de către noul primar. 

 Calitatea de primar încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului,în 

următoarele cazuri.. 

  

 a. demisie 

 b. incompatibilitate 

            c. schimbarea domiciliului într-o altă Unitate Administrative Teritorială,inclusive ca  urmare a 

reorganizării acesteia.                                                                                                                                                         

.          d. imposibilitatea exercitării mandatului pr o perioadă mai mare de 6 luni consecutive,cu excepŃia 

cazurilor prevăzute de lege. 

 e. condamnarea prin hotărăre judecătorească rănasă definitivă şi irevocabilă,la o pedeapsă privată de 

libertate. 

 f. punerea sub interdicŃie judecătorească. 

 g. pierderea drepturilor electorale. 

 h. deces. 

 

 In toate cazurile de încetare înainte de termen a mandatului de primar,Prefectul emite un Ordin prin 

care constată încetarea mandatului Primarului.Ordinul va avea la bază un referat semnat de secretarul de 

comună precum si actele din care rezulta motivul legal de încetare a mandatului. 

 Primarul poate demisiona,anunŃănd în scris Consiliul local comunal si InstituŃia  Prefectului iar în 

prima şedinŃă se ia act de această situaŃie care se consemnează într-un proces verbal .Prefectul ia act şi emite 

Ordinul de demisie a Primarului.Ordinul Prefectului,împreună cu un extras din procesul verbal al şedinŃei se 

înaintează Ministerului AdministraŃiei ,care va propune Guvernului stabilirea datei desfăşurării alegerilor 

pentru un nou primar. 
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                       EXERCITAREA  MANDATULUI   EXERCITAREA CATRE VICEPRIMAR 
 

 Viceprimarul intră în exercitarea mandatului după declararea lui legal ales,potrivit  Legii nr.215-

2001,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare. 

 Viceprimarul este subordonat primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia,care î-i poate delega 

atribuŃiile sale prin dispoziŃie. 

 Pe durata exercitării mandatului,viceprimarul î-şi păstrează statutul de consilier local,fără a beneficia 

de indemnizaŃia aferentă acestui statut. 

 Mandatul de viceprimar poate înceta înainte de termen în urma eliberării sau revocării acestuia din 

funcŃie,în condiŃiile legii nr.215-2001 republicată,cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

  CAP. 3. PROTECTIA LEGALA A ALESILOR LOCALI. 

 

 Aleşii locali sunt în serviciul colectivităŃii iar libertatea de opinie şi de acŃiune este garantată.Ei nu pot 

fi traşi la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului. 

 ReŃinerea,arestarea sau trimiterea în judecată penală ori contravenŃională se aduce la cunoştinŃă 

Prefectului în termen de 24 de ore .Aleşii locali se bucură de protectia prevăzută de legea penală precum şi 

membrii familiei soŃ,soŃie şi copii,în cazul în care agresiunea împotriva acestora urmăreşte nemijlocit 

exercitarea mandatului său. 

 

  CAP.4. GRUPURILE DE  CONSILIERI 

 

 Consilierii se pot constitui în grupuri,în funcŃie de partide sau alianŃe politice pe ale căror liste au fost 

aleşi,dacă sunt în număr de cel puŃin 3.Consilierii care nu îndeplinesc condiŃiile prevăzute pot constiui un grup 

prin asociere şi este condus de un lider ales prin vot deschis al majorităŃii membrilor grupului.Consilierii nu 

pot forma grupuri în numele unor partide care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a intra in 

consiliu cu cel puŃin un consilier.In cazul fuzionării,două sau mai multe partide,care sunt reprezentate în 

consiliu sau care au deja constituite grupuri,pot forma un grup distinct. 

 

  CAP.5. DREPTURILE ALESILOR LOCALI 

 

 Pe timpul exercitării mandatului de primar sau viceprimar se suspendă contractul de muncă în cadrul 

instituŃiei  ori autorităŃii publice.Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncă sau a actului de 

numire cadrele didactice,mai puŃin educatorii şi învăŃătorii precum şi cercetătorii ştiinŃifici,oameni de cultură 

şi artă.FuncŃiile de conducere pot fi delegate,pe durata exercitării mandatului de către titular. 

 La încetarea mandatului de primar si viceprimar,î-şi reiau activitatea în executarea aceloraşi contracte 

de muncă sau acte de numire.In cazul in care conducerea persoanei juridice refuză reluarea activităŃii în 

funcŃia deŃinută anterior alegerii,persoana în cauză se va adresa InstanŃei de judecată competente. 

 La încetarea mandatului ,primarul si viceprimarul care îndeplinesc conditiile  prevăzute de lege pentru 

pensionare sau sunt pensionari,beneficiază,la cerere de calcularea sau după caz de recalcularea pensiei,luăndu-

se în calcul şi indemnizaŃiile lunare primite în condiŃiile legii.Pentru participarea la lucrarile consiliului şi ale 

comisiilor de specialitate,consilierii au dreptul la o indemnizaŃie de şedinŃă. 

 IndemnizaŃia de şedinŃă pentzru membrii consiliului care participa la şedinŃele ordinare ale consiliului 

local,vor primi un cuantum de 5% din indemnizaŃia lunară a Primarului,iar participarea la şedinŃă pe comisii 

de specialitate vor mai primi încă 5 % din indemnizaŃia lunară a Primarului. 
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 Numărul maxim de şedinŃe pentru care se poate acorda indemnizaŃia,este de una şedinŃă ordinară de 

consiliu şi  1 – 2 ( una sau două) şedinŃe pe comisii de specialitate  pe lună.Plata indemnizaŃiilor stabilite se 

face in baza  Legii nr.216/7.07.2005 pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali. 

 Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au făcut în exercitarea mandatului,în 

condiŃiile legii. 

 Primarul şi viceprimarul au dreptul la decontarea,în condiŃiile legii,a cheltuielilor legate de exercitarea 

mandatului 

 Consilierii care participă la şedinŃele de consiliu organizate în mod excepŃional în timpul programului 

de lucru,se vor învoi de drept fără a le fi afectat salariul şi celelalte drepturi ce le revin,potrivit legii,de la locul 

de muncă. 

 Primarul si viceprimarul beneficiază de concedii de odihnă,concedii medicale şi de concedii plătite în 

cazul unor evenimente familiare deosebite,potrivit legii. 

 Pentru a beneficia de concedii fără  plată sau de concedii plătite în cazul unor evenimente familiare 

deosebite,primarul are obligaŃia de a informa,în prealabil,consiliul local indicand durata acestora si perioada 

în care vor avea loc.In cazuri de urgenŃă informarea se va face în prima şedinŃă de consiliu,organizată după 

terminarea concediului.In cazul viceprimarului se aprobă de către primar. 

 Durata exercitării mandatului de primar şi de viceprimar constitue vechime în muncă şi în specialitate 

şi se ia în calcul la promovarea şi la acordarea tuturor drepturilor băneşti,rezultate din aceasta,inclusiv la 

calcularea sau recalcularea pensiei. 

 Aleşii locali care folosesc autoturismul proprietate personala sau mijloace de transport în comun 

pentru a se deplasa din localitatea în care se desfăşoară şedinŃa consiliului local,vor primi contravaloarea 

transportului.Ei mai beneficiază de plata cursurilor de pregătire,formare şi perfectionare profesională 

organizate de instituŃii specializate în decursul mandatului,conform hotarării consiliului local. 

 Autoritatile administraŃiei publice locale,instituŃiile precum şi persoanele juridice de drept privat sunt 

obligate să asigure informarea corectă a aleşilor locali,potrivit competenŃelor ce le revin asupra treburilor 

publiceşi asupra problemelor de interes local. 

 In urma îndeplinirii unor misiuni oficiale,aleşii locali sunt obligaŃi să prezinte,în prima şedinŃă 

ordinară de consiliu,un raport privind deplasările  efectuate în maximum 30 de zile.In cazul nerespectării 

acestor prevederi aleşii locali vor suporta cheltuielile deplasării 

 

 CAP. 6. OBLIGATIILE ALESILOR LOCALI. 

 

 Aleşii locali în calitate de reprezentanŃi ai colectivităŃilor locale,au îndatorirea de a participa,pe durata 

mandatului,la exercitarea funcŃiilor autorităŃii locale din care fac parte şi o să reprezinte cu bună credinŃă şi 

fidelitate de Ńară şi de comuna noastră.Ei sunt obligaŃi să respecte ConstituŃia şi legile Ńării precum şi prezentul 

regulament statut de funcŃionare a consiliului local comunal,să nu folosească în cuvăntul lor sau în relaŃiile cu 

cetăŃenii expresii înjurioase,ofensatoare ori calomnioase.Aleşii locali sunt obligaŃi la probitate şi discreŃie 

profesională.Ei sunt datori sp dea dovadă de cinste şi corectitudine şi este interzis să ceară pentru sine sau 

pentru altul bani,foloase materiale sau alte avantaje. 

 Aleşii locali sunt obligaŃi ca în exercitarea mandatului,să  organizeze periodic,cel puŃin o dată pe 

trimestru,întălniri cu cetăŃenii,sa acorde audienŃe şi să prezinte în consiliul local o informare privind 

problemele ridicate la întălnirea cu cetăŃenii.Comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte consiliului un 

raport anual de activitate care va fi facut public prin grija secretarului comunei. 

 Aleşii locali au îndatorirea de a-şi perfecŃiona pregatirea în domeniul administraŃiei publice 

locale,urmănd cursuri de pregătire,formare şi perfecŃionare organizate în acest scop de instituŃiile abilitate. 
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 Consilierii locali nu pot lipsi de la lucrările consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care fac 

parte decat în situaŃiile prevazute în Regulamentul de funcŃionare care v fi aprobat prin Hotarăre de consiliu 

local. 

 Nu se consideră absent consilierul care nu participă  la lucrări întrucăt se află în îndeplinirea unei 

însărcinări oficiale şi nu pot face uz şi nu se pot prevela de acestă calitate în exercitarea unei activităŃi private. 

 In cazul cănd într- lună se Ńin mai multe şedinŃe ordinare,extraaordinare sau de îndată,consilierii sunt 

remuneraŃi numai cu o singură sedinŃă ordinară sau 1-2 sedintepecomisii de specialitate (in funcŃie de căte se 

organizează). 

 Aleşii locali sunt obligaŃi să depună declaraŃia de avere în termen de 30 de zile de la validarea acestora. 

 

 CAP.7. RASPUNDEREA ALESILOR LOCALI 

 

 Aleşii locali răspund,în condiŃiile legii-administrativ,civil sau penal după caz pentru faptele săvărşite în 

exercitarea atribuŃiilor ce le revin.Ei răspund în nume propriu pentru activitatea desfăşurată în exercitarea 

mandatului precum şi solidar pentru activitatea consiliului din care fac parte şi pentru horărările pe care le-au 

votat. 

 In preocesul verbal al şedinŃei de consiliu va fi consemnat rezultatul votului iar la cererea consilierului 

se va  menŃiona în mod expres votul acestuia. 

 Incălcarea de către consilieri a prevederilor legii nr.215-2001,republicată,cu modificarile si completările 

ulterioare ale Satutului şi ale Rgulamentului  de organizare şi funcŃionare a consiliului,atrage după sine 

următoarele sancŃiuni pe care le aplică preşedintele de sedinŃă.. 

a. avertismentul 

b. chemarea la ordine 

c. retragerea cuvăntului 

d. eliminarea din sala de şedinŃe. 

  

 SanŃiuni pe care le aplică consiliul local prin hotărăre sunt.. 

           ------------------------------------------------------------------------- 

 

a. excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate 

b. retragerea indemnizaŃiei de şedinŃă pentru 1-2 şedinŃe. 

 

 La prima abatere,preşedintele de şedinŃă atrage atenŃia consilierului în culpă şi î-l invită să respecte 

Regulamentul . Consilierii care nesocotesc avertismentul şi continuă să se abată de la regulament,precum şi cei 

care încalcă în mod grav dispoziŃiile acestui regulament,vor fi chemaŃi la ordine şi se înscrie în procesul verbal 

de şedinŃă.Inainte de a fi chemat la ordine,consilierul este invitat de către preşedintele de şedinŃă să îşi retragă 

sau să explice cuvăntul ori expresiile care au generat incidentul şi care ar atrage aplicaŃia sancŃiunii.Dacă 

expresia a fost retrasă,preşedintele de şedinŃă nu mai aplică sancŃiunile.Dacă expresia nu a fost retrasă,şi totuşi 

persistă,acesta va fi eliminat din sală,echivalănd cu absenŃa de la şedinŃă.In cazul unor abateri grave şi 

repetate,consiliul poate exclude temporar consilierul de la lucrarile consiliului şi pe domenii de 

specialitate..Excluderea temporară nu poate depăşi două şedinŃe consecutive şi are drept scop neacordarea 

indemnizaŃiei de şedinŃă pe perioada respectivă.In caz de opunere,interzicerea participării la şedinŃe se execută 

cu ajutorul forŃei publice puse la dispoziŃia preşedintelui de şedinŃă. 

 Pentru abateri grave şi repetate săvărşite în  exercitarea mandatului de  VICEPRIMAR se poate aplica 

următoarele sancŃiuni prin hotărărea consiliului local la propunerea motivată a primarului: 

a. mustrare 

b. avertisment 
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c. diminuarea indemnizaŃiei cu 5-10% 

d. eliberarea din funcŃie 

 

 SancŃionarea poate fi dată numai dacă se face dovada că viceprimarul a încălcat ConstituŃia sau celelalte 

legi ale Ńării sau interesele comunităŃii iar eliberarea din funcŃie se face în conformitate cu legea nr.215/2001 

reblicată,cu modificările şi completările ulterioare privind administraŃia publică locală. 

 Impotriva sancŃiunii,persoana în cauză se poate adresa InstanŃei de contencios administrativ competente. 

 Primarul poate fi revocat din funcŃie în urma unui referendum,în condiŃiile legii nr.215/2001,republicată 

modificările şi completările ulterioare privind administraŃia publică locală.     

  

 CAP. 8. REGISTRUL  DE AVERE SI DE INTERESE 

 

 Aleşii locali sunt obligaŃi să i-şi facă publice declaraŃiilke de avere şi de interese,personal printr-o 

declaraŃie pe proprie răspundere,depuse în dublu exemplar la secretarul de comună în  baza Legii nr.161 din 

21.04.2003 modificată,privind unele măsuri pentru asigurarea transparenŃei în exercitarea demnităŃilor publice,a 

funcŃiilor publice şi în mediul de afaceri,prevenirea şi sancŃionarea corupŃiei.Un exemplar se pastrează la 

secretarul de comună într-un dosar special denumit în continuare Registrul de avere şi registrul de interese iar al 

doilea exemplar se transmite AgenŃiei NaŃionale de Integritate. 

 DeclaraŃiile de avere şi de interese au apărut în Monitorul Oficial al Romaniei nr.138 din 22.08.2008 

prin HGR nr.175 din 2008 şi modificată ulterior prin Legea nr.176 din 2.09.2010 privind integritateaîn 

exercitarea funcŃiilor şi demnităŃilor publice,pentru modificarea şi completarea legii nr.144 din 2007 privind 

înfiinŃarea,organizarea şi funcŃionarea  AgenŃiei NaŃionale de Integritate.,aparută in Monitorul Oficial nr.621 din 

2 septembrie 2010 iar acestea au un character public şi poate fi consultat de orice persoană în condiŃiile 

prevăzute de Legea nr.544 din 2001 privind liberal acces la informaŃiile de interes public. 

 Declaratiile privind interesele personale si declaratiile de avere se depun dupa un termen de 20 de zile de 

la data declararii consiliului local ca legal constituit,precum si la depunerea juramantului primarului. 

 Aleşii locali au obligaŃia să reactualizeze aceste declaraŃii la începutul fiecărui an dar nu mai tărziu de 1 

februarie  iar dacă au intervenit modificări semnificative,ori de căte ori este necesar faŃă de declaraŃia anterioară 

iar secretarul de comună va transmite A.N.I căte un exemplar pănă la data de 1 martie al fiecărui an. 

 Nerespectarea declaraŃiilor privind interesele şi averile personale la termenele prevăzute atrage după sine 

suspendarea de drept a mandatului,pănă la depunerea declaraŃiilor. 

 Refuzul depunerii acestor declaraŃii,atrage  încetarea de drept a mandatului prin hotărărea de consiliu 

local. 

 Cadourile şi orice beneficii materiale nedeclarate sunt supuse confiscării.Fapta aleşilor locali de a face 

declaraŃii de avere si de interese care nu corespund adevărului,constituie infracŃiune de fals si declaraŃii 

nesincere si se pedepseşte conform Codului Penal. 

 

 

 

d.c/Z.C.G. 


