
ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE
privind aprobarea modific rii i complet rii Regulamentului de organizare i func ionare a Consiliului

jude ean Maramure

 Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Raportul
Direc iei juridice i administra ie public  nr. 300/ 2008 precum i avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
 V zând prevederile Legii nr. 393/ 2004 privind Statutul ale ilor locali cu modific rile i complet rile
ulterioare;

În baza prevederilor Ordonan ei nr. 35/ 2002 privind adoptarea Regulamentului-cadru de organizare i
func ionare a consiliilor locale, cu modific rile i complet rile ulterioare;
 În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. c) i art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administra iei publice
locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;
 Consiliul Jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art. I. Regulamentul de organizare i func ionare a Consiliului jude ean Maramure , aprobat prin
Hot rârea nr.87/ 2005 cu modific rile i complet rile ulterioare se modific i se completeaz  dup  cum
urmeaz :

1. Art.1. se modific i va avea urm torul cuprins:
Art.1. (1) Constituirea consiliului jude ean se face în termen de 20 de zile de la data desf ur rii

alegerilor Convocarea consilierilor declara i ale i, la edin a de constituire, se face de c tre
prefect.

             (2) edin a este legal constituit  dac  particip  cel pu in dou  treimi din num rul
consilierilor ale i. În cazul în care nu se poate asigura aceast  majoritate, edin a se va
organiza în acelea i condi ii peste 3 zile. Dac  nici la a doua convocare nu se prezint  cel
pu in dou  treimi din num rul consilierilor declara i ale i, se va face o nou  convocare peste
alte 3 zile, în acelea i condi ii.

              (3) În cazul în care nici la a treia convocare nu se prezint  cel pu in dou  treimi din
num rul consilierilor declara i ale i prefectul va declara vacante, prin ordin,  locurile
consilierilor care au absentat nemotivat de la cele 3 convoc ri anterioare. Înainte de
emiterea ordinului, prefectul va verifica dac  pe listele de candida i depuse de partidele
politice, alian ele politice sau alian ele electorale, ai c ror consilieri declara i ale i au lipsit
nemotivat mai sunt suplean i. Prin acela i ordin prefectul va dispune organizarea unei noi
edin e la care vor fi convoca i suplean ii. În situa ia când locurile devenite vacante nu pot fi

completate cu suplean ii listelor respective prefectul va dispune organizarea de alegeri
anticipate în termen de 30 de zile, în condi iile Legii nr. 67/2004 cu modific rile i
complet rile ulterioare.

                (4) Ordinul prefectului prin care se declar  vacante locurile consilierilor care au lipsit
nemotivat poate fi atacat de cel în cauz  la instan a de contencios administrativ în termen
de 5 zile de la comunicare. Hot rârea instan ei de judecat  este definitiv i irevocabil .

                (5) Absen a consilierilor de la edin a de constituire se consider  motivat  dac  se face
dovada c  aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a f cut
imposibil  prezen a acestora , a deplas rii în str in tate în interes de serviciu sau a unor
elemente de for  major .



2. Art. 2. se modific i va avea urm torul con inut:
Art.2. (1) edin a de constituire este deschis  de prefect sau de reprezentantul acestuia, care îl

invit  pe cel mai în vârst  dintre consilieri, precum i pe cei 2 asisten i ai acestuia s  preia
conducerea lucr rilor edin ei. Asisten i ai pre edintelui de vârst  vor fi desemna i cei mai
tineri consilieri.

      (2) Dup  preluarea conducerii edin ei secretarul jude ului prezint  pre edintelui de
vârst i asisten ilor acestuia dosarul consilierilor  declara i ale i i pe cele ale suplean ilor
lor, a a cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscrip ie. Dosarele vor fi
înso ite, dac  va fi cazul, de op iunile scrise ale consilierilor ale i care ocup  func ii
incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier.

3. Dup  art. 2 se introduc art. 21, 22, 23  i 24  cu urm torul con inut:
Art. 21 (1)Consilierii declara i ale i vor alege, prin vot deschis exprimat prin ridicare mâinii, o

comisie de validare alc tuit  din 3-5 consilieri, num rul membrilor fiind stabilit prin vot
deschis, la propunerea pre edintelui de vârst . Comisia este aleas  pe întreaga durat  a
mandatului.
      (2)Desemnarea candida ilor pentru comisia de validare se face de c tre grupurile de
consilieri alese pe lista aceluia i partid, alian  politic  sau alian  electoral  precum i de

tre consilierii independen i. Num rul de locuri cuvenite fiec rui grup se determin  în
func ie de num rul de mandate ob inute de grupul în cauz .

        (3)Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis al
majorit ii consilierilor prezen i la edin a de constituire, iar rezultatul va fi consemnat într-o
hot râre.

Art. 22 Comisia de validare a mandatelor alege din rândul membrilor s i un pre edinte i un
secretar.

Art. 23 (1) Dup  alegerea comisiei de validare se dispune o pauz , în timpul c reia comisia va
examina legalitatea alegerii fiec rui consilier, pe baza dosarelor prezentate de pre edintele
de vârst , i se elaboreaz  propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor. În acest
scop se încheie un proces verbal.

         (2) Dac  consilierii care de in func ii incompatibile opteaz  în scris pentru renun area la
func ia de consilier, va fi examinat, în vederea valid rii, dosarul supleantului, respectiv
suplan ilor de pe aceea i list , în ordinea în care cei în cauz  au fost înscri i pe lista de
candida i.

         (3) Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propus  de comisia de validare numai
dac  aceasta constat  c  au fost înc lcate condi iile de eligibilitate stabilite expres prin lege
sau dac  alegerea s-a f cut prin fraud  electoral  constatat  de c tre biroul electoral,
potrivit prevederilor Legii nr.67/2004.

          (4) Consilierii care lipsesc motivat de la edin a de constituire pot fi valida i sau
invalida i în lips . În cazul în care, pân  la data valid rii, un candidat declarat ales nu mai
face parte din partidul pe a c rui list  a fost ales, la cererea scris  a partidului respectiv
mandatul acestuia nu va fi validat, urmând a fi validat primul supleant pe list .

              (5) Procedura prev zut  de prezentul articol se aplic i pentru validarea candida ilor
declara i suplean i, pe locurile de consilier devenite vacante, ace tia trebuind s  fac
dovada, la data valid rii, c  sunt înscri i în partidul politic, alian a politic  sau alian a
electoral  pe a c rei list  au candidat în alegeri.

Art. 24  (1) Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetic , prin votul deschis
al majorit ii consilierilor prezen i la edin . Persoana al c rei mandat este supus valid rii
sau invalid rii nu particip  la vot.

       (2) Rezultatul valid rii mandatelor se consemneaz  într-o hot râre care se comunic  de
îndat  consilierilor care au absentat motivat.

            (3) Hot rârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacat  de cei interesa i la
instan ele de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau în cazul celor



absen i în termen de 5 zile de la comunicare. În acest caz procedura prealabil  nu se mei
efectueaz .

4. Dup  art. 3 se introduc art. 31 i 32 cu urm torul con inut:
Art. 31(1) Dup  declararea Consiliului jude ean ca legal constituit se trece la depunerea

jur mântului i investirea în func ie a Pre edintelui Consiliului jude ean a c rui mandat a
fost validat, în urma alegerii sale prin vot direct, de c tre Tribunalul jude ean Maramure .

              (2) Judec torul desemnat de Pre edintele Tribunalului jude ean Maramure   prezint
rezultatul valid rii.

              (3) Pre edintele validat depune în fa a Consiliului jude ean jur mântul prev zut de art.
32 alin (1) din Legea nr. 215/2001 a administra iei publice locale republicat  , cu
modific rile i complet rile ulterioare .

             (4) Dup  depunerea jur mântului Pre edintele Consiliului jude ean se afl  în
exercitarea mandatului devenind i consilier jude ean.Consiliul jude ean ia act prin hot râre
de începerea exercit rii mandatului de c tre pre edinte i de dobândirea de drept de c tre
acesta a calit ii de consilier  jude ean.

             (5) Pre edintelui în func ie i se elibereaz  o legitima ie care atest  calitatea sa de
Pre edinte al Consiliului jude ean Maramure   precum i semnul distinctiv al calit ii sale.
Modelul legitima iei i a semnului distinctiv se aprob  prin Hot râre a Consiliului jude ean
pe baza modelelor aprobate prin Hot rârea Guvernului României.

Art.3.2 (1) Hot rârile privind alegerea comisiei de validare, declararea consiliului jude ean ca
legal constituit i cea prin care consiliul jude ean ia act de începerea exercit rii mandatului
de c tre pre edinte i dobândirea de c tre acesta a calit ii de consilier jude ean au
caracter constatator, nu sunt produc toare de efecte juridice i nu pot fi atacate în justi ie.

             (2) Hot rârile adoptate pân  la preluarea conducerii lucr rilor edin ei de c tre
Pre edintele Consiliului jude ean sunt semnate de pre edintele de vârst i de c tre cei doi
asisten i ai acestuia i contrasemnate de secretarul jude ului.

5. Art. 4 se modific i va avea urm torul con inut:
Art. 4. (1) Dup  declararea consiliului ca legal constituit i depunerea jur mântului  de c tre

pre edintele ales,  lucr rile consiliului sunt conduse de c tre acesta .
           (2) În vederea constituirii grupurilor de consilieri potrivit dispozi iiilor Statutului ale ilor

locali i ale art. 8 din prezentul Regulament se ia o pauz . Dup  pauz  se comunic  în plen
componen a grupurilor de consilieri constituite precum i liderul fiec rui grup,
consemnându-se în procesul verbal al edin ei.

           (3) Consiliul jude ean, legal constituit, procedeaz  la alegerea celor doi vicepre edin i.
Candidaturile pentru alegerea vicepre edin ilor se propun de c tre  pre edinte, grupurile de
consilieri sau de consilierii ce nu apar in nici unui grup.

           (4) Alegerea vicepre edin ilor Consiliului jude ean se face cu votul secret al majorit ii
consilierilor în func ie.

           (5) Exercitarea votului se face astfel:
  Fiecare consilier prime te un buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor

candida ilor. Exprimarea votului se face prin înscrierea cuvintelor „Da” sau „Nu” în dreptul
candida ilor, în func ie de op iune.

         (6) În situa ia în care nu s-a întrunit votul majorit ii consilierilor în func ie se
organizeaz  alte tururi de scrutin, în aceea i edin , la care particip  câte doi consilieri în
ordinea descresc toare a voturilor ob inute în primul tur de scrutin. Dac  în urma organiz rii
turului doi de scrutin, între candida ii situa i pe primele dou  locuri în turul întâi, nici unul din
candida i nu ob ine votul majorit ii consilierilor în func ie, alegerea vicepre edin ilor se va
face într-o alt edin  când vor putea fi f cute noi propuneri.

              (7) Dac  se înregistreaz  balotaj între candida ii situa i pe locurile 2 i 3 se va organiza
un tur de departajare între  cei doi candida i afla i în aceast  situa ie.

6 Art. 5 se modific i va avea urm torul cuprins:
Art.5. (1) Alegerea  vicepre edin ilor Consiliului jude ean va fi consemnat  în hot râri distincte.



         (2) Pe întreaga durat  a exercit rii mandatului vicepre edin ii î i p streaz  calitatea de
consilier jude ean.

7. Art. 6 se modific i va avea urm torul cuprins:
Art.6.(1) Mandatul vicepre edin ilor începe la data alegerilor în aceste func ii i înceteaz  odat

cu încetarea mandatului consiliului jude ean.
          (2) Încetarea mandatului de consilier, are ca efect încetarea de drept, la aceea i dat i a

mandatului de  vicepre edinte al Consiliului jude ean.
           (3) Vicepre edin ii pot fi elibera i din func iile respective cu votul secret al majorit ii

consilierilor în func ie la propunerea a cel pu in o treime din num rul acestora. Eliberarea
din func ie a vicepre edin ilor Consiliului jude ean nu se poate face în ultimele 6 luni ale
mandatului Consiliului jude ean

8. Alineatul (7) al art. 15  se modific i va avea urm torul cuprins:
(7) Pre edintele, vicepre edin ii i consilierii jude eni depun declara ia de avere în termen de 15

zile de la data valid rii în func ie, la persoana desemnat  de secretarul jude ului.
9. Alineatul (1) al art. 16 se modific i va avea urm torul cuprins:

Art.16. (1) Fiecare consilier poate adresa întreb ri pre edintelui, vicepre edin ilor, secretarului
jude ului precum i conduc torilor direc iilor i compartimentelor de specialitate din aparatul
propriu i conduc torilor institu iilor i serviciilor publice din subordinea consiliului jude ean.

10. Art. 21 se modific i va avea urm torul cuprins:
Art. 21.(1) Consilierii prezen i la edin e trebuie s i înregistreze prezen a într-o eviden inut

prin grija secretarului jude ului.
 (2) Consilierul care nu poate lua parte la edin  va trebui s  comunice acest lucru

pre edintelui consiliului jude ean sau secretarului jude ului.
11. Art. 31 se modific i va avea urm torul cuprins:

Art.31. (1) Proiectele de hot râri se înscriu în ordinea de zi prin  men ionarea titlului i a
ini iatorului. Ele se aduc la cuno tin a consilierilor i a compartimentelor aparatului propriu al
consiliului jude ean, în termenele prev zute de lege, prin grija secretarului jude ului.

(2) De asemenea, proiectele de hot râri se transmit spre dezbatere i avizare comisiilor
de specialitate.

12. Alineatul (4) al art. 49 se modific i va avea urm torul cuprins:
(4) Avizul întocmit se prezint  secretarului  jude ului, care se va îngriji de multiplicarea i

difuzarea acestuia c tre consilieri, odat  cu ordinea de zi.
13. Alineatul (2) al art. 54 se modific i va avea urm torul cuprins:

2) Un exemplar al declara iei privind interesele personale se p streaz  de c tre secretarul
jude ului într-un dosar special, denumit registru de interese.

14. Litera k), alin (1), art. 55 se modific i va avea urm torul cuprins:
k) orice alte interese, stabilite prin hot râre a consiliului jude ean, în cazul pre edintelui,

vicepre edin ilor i  consilierilor jude eni.

15. Art. 65 se modific i va avea urm torul cuprins:
Art. 65. (1) Pentru abateri grave i repetate, s vâr ite în exercitarea mandatului  de

vicepre edinte al consiliului jude ean, persoanelor în cauz  li se pot aplica urm toarele
sanc iuni:

      a) mustrare;
      b) avertisment;
      c) diminuarea indemniza iei cu 5 - 10% pe timp de 1 - 3 luni.
             (2) Sanc iunile prev zute la alin. (1) lit. a) i b) se aplic , prin hot râre a consiliului, la

propunerea motivat  a pre edintelui consiliului jude ean.
            (3) În cazul sanc iunilor prev zute la alin. (1) lit. a) i b), hot rârea se adopt  cu votul

deschis al majorit ii consilierilor în func ie, iar în cazul sanc iunilor prev zute la lit. c), cu
votul secret a cel pu in dou  treimi din num rul consilierilor în func ie.



            (4) Aplicarea sanc iunilor prev zute la alin. (1) lit. c) poate fi f cut  numai dac  se face
dovada c   vicepre edintele consiliului jude ean a înc lcat Constitu ia, celelalte legi ale rii
sau a prejudiciat interesele rii, ale unit ii administrativ-teritoriale sau ale locuitorilor din
jude .

16. Alineatul (3) al art. 66 se abrog .

17. Art. 67 se modific i va avea urm torul cuprins:
Art.67. Secretarul jude ului, precum i direc iile i compartimentele de specialitate asigur

consilierilor asisten  de specialitate.

Art. II.  Regulamentul de organizare i func ionare a Consiliului jude ean Maramure  va fi republicat
dându-se o nou  numerotare articolelor i alineatelor.

Art.III. Hot rârea se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului – jude ul Maramure ;
- Direc iei Juridice i Administra ie Public ;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii

Prezenta hot râre a fost adoptat  cu 22 voturi „pentru”, un  vot „împotriv ” i o ab inere în edin a
ordinar  a Consiliului jude ean Maramure  din data de 27 mai 2008.

PRE EDINTE,
Marinel Kovacs

Contrasemneaz ,
                          SECRETAR AL JUDE ULUI,

                     Dumitru Dumu a
Baia Mare,  27 mai 2008
Nr. 81


