
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind adoptarea 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 i avizul favorabil al comisiei juridice i de disciplin ;

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 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. 1. Se adopt  Regulamentul de organizare i func ionare a Consiliului jude ean Maramure
conform anexei care face parte integrant  din prezen a hot râre.

Art. 2. Se abrog  Hot rârea nr. 40/2002 privind adoptarea Regulamentului de organizare i
func ionare a Consiliului jude ean Maramure , cu modific rile i complet rile ulterioare.

Art. 3. Hot rârea se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
 - Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;

- Direc iilor, serviciilor, birourilor i compartimentelor func ionale ale aparatului de specialitate
al Consiliului jude ean Maramure .

Prezenta hot râre a fost adoptat  în 32 de voturi „pentru” i o ab inere în edin a ordinar  a Consiliului
jude ean Maramure  din 27 mai 2009. Au fost prezen i 33 consilieri jude eni.

PRE EDINTE,
Mircea Man

                                Contrasemneaz
                                                                                                                  SECRETAR AL JUDE ULUI
                                                                                                                             Dumitru Dumu a

Baia Mare, 27 mai  2009
Nr. 61



CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

                  Anexa
la Hot rârea C.J. MM

         nr. 61 din 27 mai 2009

R E G U L A M E N T
de organizare i func ionare a Consiliului Jude ean Maramure

CAPITOLUL I
Constituirea consiliului jude ean, alegerea

Pre edintelui i vicepre edin ilor

Art.1. (1) Constituirea consiliului jude ean se face în termen de 3 zile de la data depunerii jur mântului
de c tre pre edintele consiliului jude ean. Convocarea consilierilor declara i ale i pentru edin a de constituire
se face de c tre pre edintele consiliului jude ean. La edin a de constituire pot participa prefectul sau un
reprezentant al acestuia.

(2) edin a este legal constituit  dac  particip  cel pu in dou  treimi din num rul consilierilor
jude eni ale i. În cazul în care nu se poate asigur  aceast  majoritate, edin a se va organiza, în acelea i
condi ii, peste dou  zile, la convocarea pre edintelui consiliului jude ean. Dac  nici a doua reuniunea nu este
legal constituit , se va proceda la o nou  convocare de c tre pre edintele consiliului jude ean, peste alte dou
zile, în acelea i condi ii.

(3) În situa ia în care consiliul jude ean nu se poate reuni nici la aceast  ultim  convocare, din
cauza absen ei f  motive temeinice a consilierilor, pre edintele consiliului jude ean va declar  vacante, prin
dispozi ie, locurile consilierilor ale i care au lipsit nemotivat de la cele 3 convoc ri anterioare, urmând s  fie
completate cu suplean i conform procedurilor prev zute la alineatul (2).

(4) Dac  locurile vacante nu pot fi completate cu suplean i înscri i pe listele de candida i
respective, se va proceda la organizarea alegerilor pentru completarea locurilor vacante în termen de 30 de
zile, în condi iile Legii pentru alegerea autorit ile administra iei publice locale.

(5) Dispozi ia pre edintelui consiliului jude ean 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 este definitiv i irevocabil .
                       (6) Absen a consilierilor de la edin a de constituire este considerat  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 unei deplas ri în str in tate în interes de serviciu sau a unor evenimente de for  major .

Art.2.. Lucr rile edin ei de constituire sunt conduse de pre edintele consiliului jude ean.
Art.3. (1) Consilierii declara i ale i vor alege, prin vot deschis exprimat prin ridicare mâinii, o comisie

de validare alc tuit  din 3 consilieri. Comisia este aleas  pe întreaga durat  a mandatului.
            (2) Desemnarea candida ilor pentru comisia de validare se face de c tre grupurile de consilieri
ale i pe lista aceluia i partid, alian  politic  sau alian  electoral  precum i de c tre consilierii independen i.
Num rul de locuri cuvenite fiec rui grup se determin  în func ie de num rul de mandate ob inut 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.4.. (1) Comisia de validare a mandatelor alege din rândul membrilor s i un pre edinte i un
secretar.

            (2) edin ele comisiei de validare se desf oar  legal în prezen a majorit ii membrilor s i.
Art.5.. (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 comisiei i va
propune validarea sau invalidarea mandatelor. În acest scop se întocme te un raport.



          (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 suplean 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

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 .
                      (5) 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 conducerii jude ene a partidului respectiv mandatul
acestuia nu va fi validat, urmând a fi validat primul supleant pe lista respectiv .
                     (6) 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.
                      (7) Lucr rile edin ei comisiei de validare se consemneaz  într-un proces verbal semnat de
membrii comisiei prezen i la edin .

Art.6.. (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 i pentru care s-a desf urat procedura valid rii.
                         (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 mai efectueaz .

Art.7. (1) Consilierii jude eni ale c ror mandate au fost validate depun în fa a Consiliului jude ean
urm torul jur mânt în limba român :” Jur s  respect Constitu ia i legile rii i s  fac, cu bun  credin , tot
ceea ce st  în puterile i priceperea mea pentru binele locuitorilor jude ului Maramure . A a s -mi ajute
Dumnezeu!”

(2) Jur mântul se depune dup  urm toarea procedur : Pre edintele Consiliului jude ean
anun  începerea ceremoniei de depunere a jur mântului de credin  de c tre consilierii valida i i invit
asisten a s  se ridice în picioare. Secretarul jude ului d  citire textului jur mântului dup  care Pre edintele
Consiliului jude ean invit , în ordine alfabetic , consilierii valida i s  depun  jur mântul. La auzirea numelui
fiecare consilier se prezint  la pupitrul special amenajat pentru depunerea jur mântului, pe care se vor afla
Constitu ia României, Biblia precum i textul jur mântului imprimat în dou  exemplare pentru fiecare consilier.
Consilierul punând mâna pe Constitu ie i dup  caz, pe Biblie va pronun a cuvântul „Jur” dup  care va semna
amândou  exemplarele jur mântului. Pre edintele Consiliului jude ean semneaz  de asemenea jur mântul
dup  care înmâneaz  un exemplar consilierului împreun  cu semnul distinctiv al calit ii de consilier jude ean.
Al doilea exemplar al jur mântului se depune în dosarul special al edin ei de constituire.
           (3) Consilierii pot depune jur mântul i f  formula religioas . La solicitarea acestora formula
religioas  nu va fi inclus  în textul jur mântului.
   (4) Consilierii care refuz  s  depun  jur mântul sunt considera i demisiona i de drept, fapt
care se consemneaz  în procesul-verbal al edin ei. În acest caz secretarul jude ului va declan a procedura
valid rii mandatului primului supleant al listei pe care a fost ales consilierul respectiv.
   (5) Consilierii valida i sunt considera i în func ie din momentul depunerii jur mântului de
credin i li se elibereaz  o legitima ie care atest  calitatea de membru al Consiliului jude ean Maramure .
Legitima iile i semnul distinctiv se confec ioneaz  prin grija Consiliului jude ean, pe baza modelului aprobat
prin hot râre a Guvernului, iar costul confec ion rii acestora se suport  din bugetul propriu. La încheierea
mandatului consilierii jude eni pot p stra, cu titlu evocativ, legitima ia i semnul distinctiv.

Art.8. Dup  depunerea jur mântului de c tre majoritatea consilierilor valida i, dac  num rul acestora
nu este mai mic de 18, Consiliul jude ean se declar  legal constituit adoptându-se în acest sens o hot râre cu
votul deschis al majorit ii consilierilor valida i”

Art.9. Hot rârile privind alegerea comisiei de validare i declararea consiliului jude ean ca legal
constituit au caracter constatator, nu sunt produc toare de efecte juridice i nu pot fi atacate în justi ie.



Art.10. (1). În vederea constituirii grupurilor de consilieri, potrivit dispozi iilor Statutului ale ilor locali se
ia o pauz . Dup  reluarea lucr rilor se comunic  în plen componen a grupurilor de consilieri constituite
precum i liderul fiec rui grup, consemnându-se în procesul verbal al edin ei.
                        (2) 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.
                       (3) Alegerea vicepre edin ilor Consiliului jude ean se face cu votul secret al majorit ii
consilierilor în func ie.

          (4)  Fiecare consilier prime te un buletin de vot, pentru func ia de vicepre edinte, pe care sunt
înscrise în ordinea propunerii, numele tuturor candida ilor pentru func ia respectiv . Exprimarea votului se face
prin înscrierea literei (X) în caseta corespunz toare op iunii „DA” pentru un singur candidat i a op iunii „NU”
pentru to i ceilal i candida i, în func ie de op iune.
                        (5) În situa ia în care nici un candidat nu a întrunit votul majorit ii consilierilor în func ie se
organizeaz  turul doi de scrutin, în aceea i edin , la care particip  primii doi consilieri, în ordinea
descresc toare a voturilor ob inute în primul tur de scrutin. Dac  în urma organiz rii turului doi de scrutin nici
unul din candida i nu ob ine votul majorit ii consilierilor în func ie, alegerea vicepre edintelui respectiv se va
face într-o alt edin  când vor putea fi f cute noi propuneri.
                       (6) Dac  se înregistreaz  balotaj între candida i se va organiza un tur de departajare între
candida ii afla i în aceast  situa ie.
           (7) Dup  alegerea primului dintre vicepre edin i, dup  aceea i procedur , se trece la alegerea
celui de al doilea vicepre edinte.

Art.11. (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.

Art.12. (1) Mandatul vicepre edin ilor începe la data alegerii lor 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

CAPITOLUL II
protec ia legal  a consilierilor jude eni, grupurile de consilieri,

drepturile i obliga iile consilierilor jude eni

 Art.13. (1) Mandatul consilierului jude ean înceteaz  înainte de termen în condi iile Legii nr. 393/2004
cu modific rile i complet rile ulterioare în urm toarele situa ii:

- demisie;
- incompatibilitate;
- schimbarea domiciliului într-o unitate administrativ  ce nu apar ine jude ului Maramure ;
- lipsa nemotivat  de la mai mult de 3 edin e ordinare consecutive ale Consiliului jude ean;
- imposibilitatea exercit rii mandatului pe o perioad  mai mare de 6 luni consecutiv, cu

excep ia cazurilor prev zute de lege;
- condamnarea, prin hot râre judec toreasc  r mas  definitiv , la o pedeaps  privativ  de

libertate;
- punerea sub interdic ie judec toreasc ;
- pierderea drepturilor electorale;
- pierderea calit ii de membru al partidului politic sau al organiza iei minorit ilor na ionale pe

a c rei list  a fost ales;
- deces.



                    (2) Încetarea înainte de termen a mandatului de consilier se constat  printr-o hot râre a
Consiliului jude ean, secretarul jude ului declan ând procedura de validare a mandatului primului supleant al
listei pe care a fost ales consilierul respectiv.

Art.14. (1) Consilierii se pot constitui în grupuri, în func ie de partidele sau alian ele politice pe ale
ror liste au fost ale i, dac  sunt în num r de cel pu in 3.

                  (2) Consilierii care nu îndeplinesc condi iile prev zute la alin. (1) pot constitui un grup prin
asociere.
                  (3) Grupul de consilieri este condus de un lider, ales prin votul deschis al majorit ii membrilor
grupului.

             (4) Prevederile de mai sus se aplic i consilierilor independen i.
                  (5) Consilierii nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la alegeri sau
care nu au întrunit num rul de voturi necesar pentru a intra în consiliu cu cel pu in un consilier.
                (6) În cazul fuzion rii, dou  sau mai multe partide, care sunt reprezentate în consiliu sau care
au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.

Art.15. (1) Pe timpul exercit rii mandatului de pre edinte sau vicepre edinte al consiliului jude ean se
suspend  contractul de munc  sau actul de numire a acestora în cadrul unei institu ii ori autorit i publice,
respectiv la regii autonome sau la societ i comerciale cu capital integral ori majoritar de stat sau ale unit ilor
administrativ-teritoriale.
                 (2) Sunt exceptate de la suspendarea contractului de munc  sau a actului de numire cadrele
didactice, mai pu in educatorii i înv torii, precum i cercet torii tiin ifici, ziari tii cu atestat profesional,
oamenii de cultur i art .

Art.16. (1) În func iile de inute de persoanele ale c ror contracte de munc  sau acte de numire au fost
suspendate în condi iile art. 14 alineatul (1) pot fi numite sau angajate alte persoane, numai pe durat
determinat .

            (2) Func iile de conducere de inute anterior de pre edinte i vicepre edin i în cadrul unei
institu ii ori autorit i publice, respectiv la regii autonome sau la societ i comerciale cu capital integral ori
majoritar de stat sau ale unit ilor administrativ-teritoriale pot fi ocupate numai prin delegare, pe durata
exercit rii mandatului de c tre titular.

(3) În cazul în care, pe durata exercit rii mandatului de c tre persoanele care ocup  func iile
de pre edinte ori vicepre edinte, au loc reorganiz ri ale persoanei juridice, acestea sunt obligate s  comunice
persoanelor ale c ror contracte de munc  sau acte de numire au fost suspendate noile locuri de munc
stabilite, corespunz tor celor de inute de acestea, cu respectarea legisla iei în vigoare.

(4) La încetarea mandatului de pre edinte sau vicepre edinte al consiliului jude ean
persoanele în cauz  î i reiau activitatea în executarea acelora i contracte de munc  sau acte de numire. La
stabilirea clasei i gradului de încadrare se vor lua în calcul i perioadele lucrate în func iile de demnitate
public  alese.

(5) În cazul în care conducerea persoanei juridice refuz  reluarea activit ii în func ia de inut
anterior alegerii, persoana în cauz  se va putea adresa instan ei de judecat  competente, cererea fiind scutit
de tax  de timbru judiciar.

(6) Timp de 2 ani de la data încet rii mandatului, persoanelor în cauz  nu li se poate modifica
sau desface contractul de munc  ori acestea nu pot fi eliberate din func ie pe motive ce nu le sunt imputabile.

(7) La încetarea mandatului, pre edintele i vicepre edin ii consiliului jude ean, care
îndeplinesc condi iile prev zute de lege pentru pensionare sau sunt pensionari, beneficiaz , la cerere, de
calcularea sau, dup  caz, de recalcularea pensiei, luându-se în calcul i indemniza iile lunare primite, în
condi iile legii.

Art.17. (1) Pentru participarea la lucr rile consiliului i ale comisiilor de specialitate, consilierii au
dreptul la o indemniza ie de edin . Pre edintelui i vicepre edin ilor consiliului jude ean nu li se acord
indemniza ie de edin . Indemniza ia de edin  pentru membrii consiliului care particip  la edin ele ordinare
ale consiliului i ale comisiilor de specialitate este de 5% din indemniza ia lunar  a pre edintelui Consiliului
jude ean.

            (2) Indemniza ia de edin  se acord  pentru o edin  de consiliu i pentru 1-2 edin e ale
comisiilor de specialitate, organizate lunar, potrivit legii.



            (3) Plata indemniza iilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) - (4) se efectueaz  exclusiv din
veniturile proprii ale bugetului jude ean.

            (4) Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au f cut în exercitarea
mandatului, în condi iile legii.
                         (5) Drepturile b ne ti cuvenite ale ilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte
venituri, în condi iile legii.
                 (6) Consilierii, care particip  la edin ele de consiliu organizate în mod excep ional în timpul
programului de lucru, se consider  învoi i de drept, f  a le fi afectat salariul i celelalte drepturi ce le revin,
potrivit legii, de la locul de munc .

(7) Consilierii jude eni care se deplaseaz  din localitatea în care domiciliaz  în localitatea în
care se desf oar edin e ale consiliului jude ean sau a comisiilor de specialitate precum i alte activit i la
care particip  în calitate de consilier jude ean, vor primi contravaloarea transportului sau echivalentul a 7,5 l
benzin /100km în cazul în care folosesc pentru deplasare autoturismul propriu..

Art.18. (1) Pre edintele i vicepre edin ii consiliului jude ean au dreptul la o indemniza ie lunar ,
stabilit  potrivit legii. De asemenea, ei au dreptul la decontarea, în condi iile legii, a cheltuielilor legate de
exercitarea mandatului.
      (2) Pre edintele i vicepre edin ii consiliului jude ean beneficiaz  de concedii de odihn ,
concedii medicale, concedii f  plat , precum i de concedii pl tite în cazul unor evenimente familiale
deosebite, potrivit legii.

(3) Pentru a beneficia de concediu f  plat  sau de concedii pl tite în cazul unor evenimente
familiale deosebite, pre edintele consiliului jude ean are obliga ia de a informa, în prealabil, consiliul jude ean,
indicând durata acestora i perioada în care vor avea loc. În cazuri de urgen , informarea se va face în prima
edin  de consiliu, organizat  dup  terminarea concediului.

(4) Concediile f  plat  sau pentru evenimente familiale deosebite, precum i durata
acestora, în cazul vicepre edin ilor, se aprob  de c tre pre edinte.

(5) Durata exercit rii mandatului de pre edinte i de vicepre edinte al consiliului jude ean
constituie vechime în munc i în specialitate i se ia în calcul la promovare i la acordarea tuturor drepturilor

ne ti rezultate din aceasta, inclusiv la calcularea i la recalcularea pensiei.
Art.19. (1) Consilierii jude eni au dreptul de ini iativ  în promovarea actelor administrative, individual

sau în grup.
             (2) Consilierii jude eni beneficiaz  de plata cursurilor de preg tire, formare i perfec ionare

profesional  organizate de institu ii specializate, în decursul mandatului, conform hot rârii consiliului jude ean.
             (3) Dreptul consilierilor jude eni de a avea acces la orice informa ie de interes public nu poate

fi îngr dit.
             (4) Autorit ile administra iei publice centrale i locale, institu iile, serviciile publice, precum i

persoanele juridice de drept privat sunt obligate s  asigure informarea corect  a consilierilor jude eni, potrivit
competen elor ce le revin, asupra treburilor publice i asupra problemelor de interes local.

             (5) Dreptul de asociere este garantat consilierilor jude eni.
             (6) În urma îndeplinirii unor misiuni oficiale pre edintele, vicepre edin ii i consilierii jude eni

sunt obliga i s  prezinte, la prima edin  ordinar  de consiliu, un raport privind deplas rile efectuate.
             (7) În cazul nerespect rii prevederilor precedente, pre edintele, vicepre edin ii i consilierii

jude eni vor suporta cheltuielile deplas rii.
Art.20. (1) Consilierii jude eni, în calitate de reprezentan i ai colectivit ii locale, au îndatorirea de a

participa, pe durata mandatului, la exercitarea func iilor autorit ilor administra iei publice locale din care fac
parte sau pe care le reprezint , cu bun -credin i fidelitate fa  de ar i de colectivitatea care i-a ales.

           (2) Consilierii jude eni sunt obliga i s  respecte Constitu ia i legile rii, precum i regulamentul
de func ionare a consiliului, s  se supun  regulilor de curtoazie i disciplin i s  nu foloseasc  în cuvântul lor
sau în rela iile cu cet enii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.

           (3) Consilierii jude eni sunt obliga i s  men ioneze expres situa iile în care interesele lor
personale contravin intereselor generale. În cazurile în care interesul personal nu are caracter patrimonial,
consiliul jude ean poate permite participarea la vot a consilierului.

Art.21. (1) Consilierii jude eni sunt obliga i la probitate i discre ie profesional .



             (2) Consilierii jude eni sunt obliga i s  dea dovad  de cinste i corectitudine; este interzis
consilierului jude ean s  cear , pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.

             (3) Consilierii jude eni au obliga ia de a aduce la cuno tin  cet enilor toate faptele i actele
administrative ce intereseaz  colectivitatea local .

             (4) Comisiile de specialitate sunt obligate s  prezinte consiliului un raport anual de activitate,
care va fi f cut public prin grija secretarului jude ului.

             (5) Consilierii jude eni au îndatorirea de a- i perfec iona preg tirea în domeniul administra iei
publice locale, urmând cursurile de preg tire, formare i perfec ionare organizate în acest scop de institu iile
abilitate.

            (6) Consilierii jude eni, pre edintele i vicepre edin ii consiliului jude ean nu pot lipsi de la
lucr rile consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte decât în situa iile prev zute în
regulamentul de func ionare.

            (7) Nu se consider  absent consilierul care nu particip  la lucr ri întrucât se afl  în îndeplinirea
unei îns rcin ri oficiale, precum i în urm toarele cazuri:

- îmboln vire, dovedit  cu certificat medical;
- deplasare în interes de serviciu dovedit  cu ordinul de deplasare;
- concediu de odihn ;
- concediu f  plat ;
- delega ii oficiale în str in tate.

          (8) Consilierii jude eni nu pot face uz i nu se pot prevala de aceast  calitate în exercitarea unei
activit i private.

          (9) 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.

         (10) Prevederile legale în vigoare privitoare la declara ia de avere se aplic  în mod
corespunz tor.

Art.22. (1) Fiecare consilier poate adresa întreb ri pre edintelui, vicepre edin ilor, secretarului
jude ului precum i conduc torilor direc iilor i compartimentelor din aparatul de specialitate al consiliului
jude ean i conduc torilor institu iilor i serviciilor publice din subordinea consiliului jude ean.

             (2) Prin întrebare se solicit  o informa ie cu privire la un fapt necunoscut. Cei întreba i vor
spunde de regul  imediat sau obligatoriu la urm toarea edin .

Art.23. Interpelarea const  într-o cerere prin care se solicit  explica ii în leg tur  cu un fapt cunoscut.
Cel interpelat are obliga ia de a r spunde în termenele prev zute de lege.

Art.24. Pre edintele consiliului jude ean este obligat ca prin intermediul secretarului jude ului i al
aparatului de specialitate s  pun  la dispozi ia consilierilor, la cererea acestora, în termen de cel mult 20 de
zile informa iile necesare îndeplinirii mandatului

Art.25. (1) Peti iile adresate consiliului jude ean vor fi înregistrate în registrul special, analizate i
solu ionate potrivit reglement rilor legale.

 (2) Consiliul jude ean va analiza semestrial activitatea de solu ionare a peti iilor.

CAPITOLUL III

SEC IUNEA I
Desf urarea edin elor consiliului jude ean

Art.26. (1) edin ele Consiliului jude ean încep cu efectuarea apelului nominal realizat de secretarul
jude ului, se desf oar  în prezen a majorit ii consilierilor în func ie i sunt conduse de Pre edintele
Consiliului jude ean sau în lipsa acestuia de c tre vicepre edintele desemnat, prin dispozi ie, de c tre
pre edinte. În situa ia în care lipse te atât pre edintele cât i vicepre edintele desemnat ori nu a fost
desemnat nici un vicepre edinte, edin a va fi condus  de vicepre edintele sau consilierul desemnat în acest
scop de consiliu cu votul majorit ii consilierilor prezen i.



              (2) edin a consiliului jude ean se întrerupe în situa ia în care pe timpul desf ur rii num rul
consilierilor prezen i în sal  se reduce sub cvorumul necesar. Dac  acest cvorum nu poate fi asigurat edin a
se încheie urmând ca punctele de pe ordinea de zi ne adoptate s  fie înscrise pe ordinea de zi a viitoarei
edin e.

              (3) Lucr rile edin ei consiliului jude ean pot fi suspendate de c tre pre edinte pentru cel mult
30 de minute pentru motive temeinice, din ini iativ  proprie sau la solicitarea liderilor grupurilor de consilieri.
Sunt considerate motive temeinice urm toarele:

a) pauze pentru consult ri solicitate de grupurile de consilieri pentru stabilirea pozi iei grupului într-o
chestiune adus  în dezbatere pe timpul edin ei;

b) pauze necesare pentru desf urarea activit ii unor comisii solicitate s  se pronun e într-o
chestiune dezb tut  de consiliu;

c) pauze de consultare între pre edinte i liderii grupurilor de consilieri în vederea asigur rii prezen ei
consilierilor pentru desf urarea legal  a edin ei;

d) în situa ia în care dup  adresarea de avertismente i chemare la ordine desf urarea lucr rilor
edin ei este perturbat  urmând a se desf ura consult ri între pre edinte i liderii grupurilor de consilieri

pentru asigurarea ordinii pe timpul desf ur rii edin ei;
e) defec iuni în asigurarea condi iilor tehnice pentru desf urarea edin ei (iluminat, temperatur  sau

alte asemenea);
f) Desf urarea unor opera iuni impuse de procedurile ce se desf oar  în cadrul edin ei i care

presupun activit i ce nu se pot desf ura în sala de edin  (editare de buletine de vot, solicitarea de
informa ii pe timpul edin ei necesare în procesul adopt rii hot rârilor, preg tirea altor materiale solicitate pe
timpul edin ei).

g) participarea consilierilor la diverse festivit i sau ceremonii.
            (4) Proiectul ordinii de zi se întocme te de pre edintele Consiliului jude ean sau de c tre cel ce

a cerut convocarea edin ei extraordinare i cuprinde proiecte de hot râri, rapoarte ale comisiilor de
specialitate, rapoarte sau inform ri ale conduc torilor unit ilor subordonate sau care se afl  sub autoritatea
consiliului, declara ii politice, întreb ri, interpel ri, peti ii sau alte probleme propuse de pre edinte,
vicepre edin i, consilieri, comisii de specialitate, secretarul jude ului sau de cet eni.

Art.27. (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.

Art.28. (1) Proiectele de hot râri i celelalte probleme asupra c rora urmeaz  s  se delibereze se
înscriu pe ordinea de zi numai dac  sunt înso ite de avizul comisiilor de specialitate c rora le-au fost transmise
în acest scop i de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al consiliului
jude ean.
             (2) Dezbaterea proiectelor de hot râri în edin ele extraordinare i cele convocate de îndat  se
va putea face i în lipsa avizelor comisiilor de specialitate i a rapoartelor compartimentelor de resort. În cadrul
acestor edin e vor putea fi dezb tute numai problemele care au determinat convocarea edin ei extraordinare
sau de îndat .
                        (3) Dezbaterea problemelor se face în ordinea strict  în care acestea sunt înscrise pe ordinea
de zi aprobat . Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hot râre sau a problemei înscrise
pe ordinea de zi, pe care o face ini iatorul. Apoi se d  cuvântul pre edintelui comisiei de specialitate i, dac
este cazul, efului compartimentului care a întocmit raportul.
                        (4) Dup  efectuarea prezent rilor prev zute mai sus se trece la dezbateri.

           (5) Asupra proiectelor de hot râri au loc dezbateri generale i pe articole. Amendamentele (de
fond sau de redactare) se supun votului înaintea textului propus prin proiectul de hot râre, în ordinea
formul rii lor. Dac  s-a adoptat textul unui amendament formulat anterior, celelalte se socotesc respinse f  a
se mai supune votului.

Art.29. (1) Consilierii vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt, fiind obliga i s  se refere
exclusiv la problema care formeaz  obiectul dezbaterii.



             (2) Cel care conduce edin a poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat
fiec rui vorbitor, precum i timpul total de dezbatere a proiectului.

Art.30. Pre edintele va permite oricând unui consilier s  r spund  într-o problem  de ordin personal
sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor. Aceast  prevedere se aplic i în cazul în care se cere
cuvântul în probleme privitoare la acest regulament.

Art.31. Pre edintele consiliului sau liderul oric rui grup de consilieri poate propune încheierea
dezbaterii. Cererea se aprob  cu votul majorit ii consilierilor prezen i.

Art.32. Este interzis  proferarea de insulte sau calomnii de c tre consilierii prezen i la edin , precum
i dialogul dintre vorbitori i persoanele aflate în sal .

Art.33. Este interzis  folosirea telefoanelor celulare în edin ele consiliului jude ean.
Art.34. În cazul în care desf urarea lucr rilor edin ei este perturbat , pre edintele poate întrerupe

dezbaterile i poate dispune eliminarea din sal  a persoanelor, altele decât consilierii.

SEC IUNEA a II-a
Elaborarea proiectelor de hot râri

Art.35. (1) Dreptul la ini iativ  pentru proiectele de hot râri apar ine pre edintelui consiliului,
vicepre edin ilor, consilierilor i cet enilor. Redactarea proiectelor se face de c tre cei care propun, cu
sprijinul compartimentelor din aparatul de specialitate al consiliului jude ean.
             (2) Proiectele de hot râri trebuie înso ite de o expunere de motive i redactate în forma
prev zut  de lege.

Art.36. (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 de specialitate 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 pentru analiz .

Art.37. Înainte cu cel pu in 30 de zile de la supunerea spre analiz i adoptare a proiectelor de
hot râri normative, Consiliul jude ean va publica un anun  referitor la aceast  ac iune în site-ul propriu, îl va
afi a la sediu într-un spa iu accesibil publicului i va fi transmis c tre mass-media local

Art.38. Anun ul va cuprinde o expunere de motive sau un referat de fundamentare privind necesitatea
adopt rii hot rârii normative propuse, textul complet al proiectului de hot râre, precum i termenul limit , locul
i modalitatea în care cei interesa i pot trimite în scris, propuneri, sugestii, opinii, cu valoare de recomandare

privind proiectul de hot râre normativ .
Art.39. (1) La publicarea anun ului Consiliul jude ean va stabili o perioad  de cel pu in 10 zile pentru a

primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hot râre normativ  supus dezbaterii
publice.
              (2) La solicitarea scris  a unei asocia ii legal constituite sau a unei autorit i publice, Consiliul
jude ean va organiza o întâlnire în care s  dezbat  public proiectul de hot râre normativ .

Art.40. (1) Dup  examinarea proiectelor sau propunerilor, comisia de specialitate i compartimentul
de resort din aparatul de specialitate întocmesc câte un raport cu privire la adoptarea sau, dup  caz,
modificarea ori respingerea proiectelor sau propunerilor examinate.
              (2) Rapoartele i avizele necesare se transmit secretarului jude ului, care asigur  cunoa terea
lor de c tre pre edinte, vicepre edin i i de c tre consilieri.

Art.41. Proiectele de hot râri i propunerile, avizate de comisiile de specialitate i înso ite de
rapoartele compartimentelor de resort din aparatul de specialitate al consiliului jude ean, se supun dezbaterii i
votului consiliului în edin a pe a c rei ordine de zi au fost introduse.

Art.42. (1) Dezbaterea proiectului de hot râre sau a propunerilor este precedat  de prezentarea de
tre ini iator a motivelor care au condus la promovarea proiectului, a raportului de specialitate i a avizului

comisiei.
             (2) Raportul de specialitate este prezentat de eful direc iei sau serviciului respectiv, iar avizul
comisiei de pre edintele acesteia sau de c tre un alt membru.



Art.43. (1) Cet enii cu domiciliul în jude ul Maramure  pot propune consiliului jude ean spre
dezbatere i adoptare, proiecte de hot râri.
                           (2) Promovarea unui proiect de hot râre poate fi ini iat  de unul sau de mai mul i cet eni cu
drept de vot, dac  acesta este sus inut prin semn turi de cel pu in 5% din popula ia cu drept de vot a jude ului,
ce provin din cel pu in 20 de unit i administrativ-teritoariale din jude .
               (3) Ini iatorii depun la secretarul jude ului forma propus  pentru proiectul de hot râre.
Proiectul va fi afi at spre informare public  prin grija secretarului jude ului.
               (4) Ini iatorii asigur  întocmirea listelor de sus in tori pe formulare puse la dispozi ie de
secretarul jude ului.
                (5) Listele de sus in tori vor cuprinde numele, prenumele i domiciliul, Codul numeric
personal, seria i num rul actului de identitate i semn turile sus in torilor.
                (6) Listele de sus in tori pot fi semnate numai de cet enii cu drept de vot care au domiciliul
pe raza jude ului.
                (7) Dup  depunerea documenta iei i verificarea acesteia de c tre secretarul jude ului,
proiectul de hot râre va urma procedurile regulamentare de lucru ale consiliului jude ean.

SEC IUNEA a III-a
Procedura de vot

Art.44. (1) Votul consilierilor este personal i poate fi deschis sau secret.
             (2) Votul deschis se exprim  prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal.
             (3) Consiliul hot te, la propunerea pre edintelui, ce modalitate de vot va folosi, în afar  de
cazul în care prin lege sau regulament se stabile te o anumit  procedur  de vot.

Art.45. (1) Votarea prin apel nominal se face în modul urm tor: pre edintele explic  obiectul vot rii i
sensul cuvintelor „pentru” i „contra”. Secretarul jude ului d  citire numelui i prenumelui consilierului, fiecare
consilier r spunde „pentru” sau „contra”.
             (2) Dup  terminarea apelului se repet  numele i prenumele consilierilor care au lipsit la apel.

Art.46. (1) Pentru votul secret se folosesc buletine de vot. Buletinele de vot vor avea aplicat  pe
verso, tampil  de control, tampila consiliului jude ean.
                         (2) Exprimarea votului se face prin marcarea semnului (X) în caseta corespunz toare op iunii
„DA” sau „(NU”
              (3) Buletinele de vot se introduc într-o urn . Sunt considerate nule acele buletine pe care nu a
fost exprimat  op iunea („da” sau „nu”) sau au fost exprimate ambele op iuni ori au fost folosite alte buletine de
vot care nu au aplicat tampila de control.
                          (4) Procedurile de vot sunt asigurate de comisia de validare cu sprijinul secretarului jude ului.

Art.47. (1) Hot rârile i alte acte sau propuneri se adopt  cu votul majorit ii consilierilor prezen i, în
afar  de cazurile în care legea sau regulamentul cere o alt  majoritate.
             (2) Ab inerile se contabilizeaz  la voturi contra.

CAPITOLUL IV
Comisiile de specialitate

Art.48. Dup  constituire Consiliul Jude ean organizeaz  un num r de 8 comisii de specialitate, fiecare
având 7-9 membrii. Domeniile de activitate i denumirea comisiilor sunt cele din anexa nr. 1, care face parte
integrant  din acest regulament

Art.49. (1) Un consilier poate face parte din 1-3 comisii.
                         (2) Num rul de locuri cuvenite fiec rui grup de consilieri în fiecare comisie se determin  în
func ie de num rul de mandate ob inut de grupul în cauz .

Art.50. (1) Fiecare comisie are un pre edinte, un vicepre edinte i un secretar.



                         (2) Num rul de func ii de pre edinte, vicepre edinte i secretar ce se cuvin fiec rui grup de
consilieri se determin  în func ie de num rul de mandate ob inut de grupul în cauz  iar repartizarea acestora
pe comisii se face prin negocieri între grupuri pentru fiecare func ie având prioritate, în limita func iilor cuvenite,
grupul cel mai mare.

(3) Pre edintele comisiei asigur  reprezentarea acesteia în raporturile sale cu consiliul i cu
celelalte comisii. El conduce edin ele comisiei, poate propune ca la lucr rile acesteia s  participe i alte
persoane din afara ei, dac  interesele efectu rii lucr rii o cer; are acces la lucr rile celorlalte comisii;
îndepline te alte atribu ii prev zute de prezentul regulament. În lipsa pre edintelui atribu iunile acestuia sunt
îndeplinite de vicepre edinte.
              (4) Secretarul comisiei asigur  redactarea actelor (rapoarte, avize, procese-verbale) i
efectueaz  num rarea voturilor exprimate în cadrul edin ei acesteia, efectueaz  apelul nominal i ine
eviden a particip rii la edin e a membrilor comisiei.

Art.51. (1) Convocarea edin elor comisiei se face de c tre pre edinte sau în lipsa acestuia de,
vicepre edinte cu cel pu in 3 zile înainte de edin .
              (2) Participarea consilierilor la edin ele comisiei este obligatorie.

 (3) În caz de absen  nejustificat , consilierul în cauz  nu prime te indemniza ia de edin .
Dac  absen ele continu , pre edintele comisiei poate propune consiliului înlocuirea lui din comisie, poate
aplica sanc iunile prev zute în competen a sa de Statutul ale ilor locali sau poate propune consiliului aplicarea
altor sanc iuni statutare.

Art.52. (1) edin ele comisiei de regul  nu sunt publice. Comisia poate hot rî ca la dezbaterile sale s
participe i alte persoane interesate sau reprezentan i ai presei, speciali ti, consilieri care au f cut propuneri
ce stau la baza lucr rilor acesteia (autori de proiecte de hot râri, a propunerilor de amendamente sau a
rapoartelor de anchet ), func ionari, speciali ti din aparatul de specialitate al consiliului jude ean. Persoanele
invitate nu au dreptul de a participa la vot, ele îns  pot fi ascultate în cadrul edin ei.
                         (2) Comisiile de specialitate avizeaz  proiectele de hot râri, efectueaz  anchete, hot sc
asupra altor probleme trimise de consiliu spre avizare i întocmesc rapoarte pe care le prezint  consiliului.

Art.53. (1) Pentru dezbaterea proiectelor de hot râri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei
pre edintele acesteia va desemna un consilier care va face în cadrul edin ei o scurt  prezentare a problemei
aflate pe ordinea de zi, dac  aceasta nu este prezentat  de ini iator.

            (2) Consilierul desemnat potrivit alin. (1) va redacta raportul sau avizul comisiei pe baza
amendamentelor i a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea
voturilor consilierilor prezen i.

            (3) Avizele vor cuprinde separat, cu motivarea necesar , amendamentele i propunerile
acceptate, cele respinse cât i opiniile separate a consilierilor care au votat împotriv ,

            (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.

Art.54. (1) Comisia lucreaz  în plen i adopt  hot râri cu votul majorit ii membrilor s i.
             (2) Votul în comisie este, de regul , deschis. În anumite situa ii, hot râte prin vot de membri
acesteia, se poate recurge i la vot secret.
             (3) În caz de balotaj, votul pre edintelui este decisiv.

Art.55. Cu privire la desf urarea edin elor comisiei se încheie procese-verbale. Acestea pot fi puse
la dispozi ia altor persoane decât membrilor comisiei numai cu încuviin area pre edintelui comisiei, afar  de
cazul în care edin a a fost public .

Art.56. Cu respectarea prevederilor art. 56, alin. (7) din Legea nr. 215/2001 se pot organiza comisii
speciale de analiz i verificare. Aceste comisii se organizeaz  din ini iativa pre edintelui consiliului jude ean
sau din ini iativ  a unei treimi din num rul consilierilor.



CAPITOLUL V
Registrul de interese, sanc iuni i demisii

SEC IUNEA I
Registrul de interese

Art.57. (1) Consilierii jude eni sunt obliga i s  î i fac  publice interesele personale printr-o declara ie
pe propria r spundere, depus  în dublu exemplar la secretarul jude ului.

            (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.

            (3) Al doilea exemplar al declara iei de interese se transmite institu iei prefectului i se vor
stra într-un dosar special, denumit registru general de interese.

            (4) Modelul declara iei se aprob  prin hot râre a Guvernului, la propunerea Ministerului
Administra iei i Internelor.

Art.58. (1) Consilierii jude eni au un interes personal într-o anumit  problem , dac  au posibilitatea s
anticipeze c  o decizie a autorit ii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj
pentru sine sau pentru:

a) so , so ie, rude sau afini pân  la gradul al doilea inclusiv;
b) orice persoan  fizic  sau juridic  cu care au o rela ie de angajament, indiferent de

natura acestuia;
c) o societate comercial  la care de in calitatea de asociat unic, func ia de administrator

sau de la care ob in venituri;
d) o alt  autoritate din care fac parte;
e) orice persoan  fizic  sau juridic , alta decât autoritatea din care fac parte, care a f cut

o plat  c tre ace tia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;
f) o asocia ie sau funda ie din care fac parte.

                       (2) În declara ia privind interesele personale, consilierii jude eni vor specifica:
a) func iile de inute în cadrul societ ilor comerciale, autorit ilor i
b) Institu iilor publice, asocia iilor i funda iilor;
c) veniturile ob inute din colaborarea cu orice persoan  fizic  sau juridic i natura

colabor rii respective;
d) participarea la capitalul societ ilor comerciale, dac  aceasta dep te 5% din

capitalul societ ii;
e) participarea la capitalul societ ilor comerciale, dac  aceasta nu dep te 5% din

capitalul societ ii, dar dep te valoarea de 10.000 lei;
f) asocia iile i funda iile ai c ror membri sunt;
g) bunurile imobile de inute în proprietate sau în concesiune;
h) func iile de inute în cadrul societ ilor comerciale, autorit ilor sau institu iilor publice de

tre so /so ie;
i) bunurile imobile de inute în proprietate sau în concesiune de c tre so /so ie i copii

minori;
j) lista propriet ilor de inute pe raza unit ii administrativ-teritoriale din ale c ror autorit i

ale administra iei publice locale fac parte;
k) cadourile i orice beneficii materiale sau avantaje f cute de orice persoan  fizic  ori

juridic , legate sau decurgând din func ia de inut  în cadrul autorit ii administra iei
publice locale; orice cadou sau dona ie primit  de consilierii jude eni într-o ocazie
public  sau festiv  devin proprietatea acelei institu ii ori autorit i;

l) orice alte interese, stabilite prin hot râre a consiliului jude ean, în cazul pre edintelui i
vicepre edintelui acestuia i al consilierilor jude eni.

Art.59. (1) Consilierii jude eni nu pot lua parte la deliberarea i adoptarea de hot râri dac  au un interes
personal în problema supus  dezbaterii.



              (2) În situa iile prev zute la alin. (1), consilierii jude eni sunt obliga i s  anun e, la începutul
dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectiv .

              (3) Anun area interesului personal i ab inerea de la vot se consemneaz  în mod obligatoriu în
procesul-verbal al edin ei.

           (4) Hot rârile adoptate cu nerespectarea dispozi iilor alineatului (1) sunt nule de drept, potrivit
dispozi iilor art. 47 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare.

             (5) Registrul de interese are caracter public, putând fi consultat de c tre orice persoan , în
condi iile prev zute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informa iile de interes public.

Art.60. (1) Declara ia privind interesele personale se depune dup  cum urmeaz :
a) în termen de 15 zile de la data declar rii consiliului ca legal constituit, în cazul consilierilor

jude eni;
b) în termen de 15 zile de la alegere, în cazul pre edintelui i vicepre edin ilor consiliului jude ean;
c) în termen de 15 zile de la depunerea jur mântului, de c tre consilierii valida i dup  constituirea

consiliului jude ean.
Art.61.  (1) Consilierii jude eni au obliga ia s  reactualizeze declara ia privind interesele personale la

începutul fiec rui an, dar nu mai târziu de 1 februarie, dac  au intervenit modific ri semnificative fa  de
declara ia anterioar .

              (2) Secretarul jude ului va transmite institu iei prefectului pân  la data de 1 martie a fiec rui
an, un exemplar al declara iilor reactualizate.

Art.62. (1) Nedepunerea declara iei privind interesele personale în termenul prev zut atrage
suspendarea de drept a mandatului, pân  la depunerea declara iei.

             (2) Refuzul depunerii declara iei privind interesele personale atrage încetarea de drept a
mandatului.

             (3) Suspendarea sau încetarea mandatului se constat  prin hot râre a consiliului jude ean.
             (4) Cadourile i orice beneficii materiale nedeclarate potrivit prevederilor art. 60 lit. j) sunt

supuse confisc rii.
             (5) Fapta consilierilor jude eni de a face declara ii privind interesele personale, care nu

corespund adev rului, constituie infrac iunea de fals în declara ii i se pedepse te potrivit Codului penal.
Art.63. Persoanele care asist  la edin ele Consiliului jude ean, invitate sau din proprie ini iativ

trebuie s  respecte acest regulament de organizare i func ionare. În cazul în care pre edintele constat  c  o
persoan  a înc lcat regulamentul, va dispune avertizarea i, în ultim  instan , evacuarea acesteia.

SEC IUNEA a II-a
Sanc iuni

 Art.64. (1) Consilierii jude eni r spund, în condi iile legii, administrativ, civil sau penal, dup  caz,
pentru faptele s vâr ite în exercitarea atribu iilor ce le revin.

               (2) Consilierii r spund în nume propriu, pentru activitatea desf urat  în exercitarea
mandatului, precum i solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte i pentru hot rârile pe care le-au
votat.

               (3) În procesul-verbal al edin ei consiliului va fi consemnat rezultatul votului, iar la cererea
consilierului, se va men iona în mod expres votul acestuia.

Art.65. (1) Înc lcarea, cu vinov ie, de c tre consilieri a prevederilor Legii nr. 215/2001 republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare, a prevederilor regulamentului de organizare i func ionare a consiliului
jude eana trage aplicarea urm toarelor sanc iuni:

a) avertismentul;
b) chemarea la ordine;
c) retragerea cuvântului;
d) eliminarea din sala de edin ;
e) excluderea temporar  de la lucr rile consiliului i ale comisiei de specialitate;
f) retragerea indemniza iei de edin , pentru 1 - 2 edin e.



             (2) Sanc iunile descrise la literele a) – d) se aplic  de c tre pre edinte, iar cele de la alin. (1) lit.
e) i f) de c tre consiliu, prin hot râre.

             (3) Pentru aplicarea sanc iunilor prev zute la alin. (1) lit. e) – f), cazul se va transmite comisiei
de specialitate care are în obiectul de activitate i aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe
baza cercet rilor efectuate, inclusiv a explica iilor furnizate de cel în cauz .

            (4) La prima abatere, pre edintele de edin  atrage aten ia consilierului în culp i îl invit  s
respecte regulamentul.

            (5) Consilierii care nesocotesc avertismentul i invita ia pre edintelui i continu  s  se abat  de
la regulament, precum i cei care încalc  în mod grav, chiar pentru prima dat , dispozi iile regulamentului vor
fi chema i la ordine.

           (6) Chemarea la ordine se înscrie în procesul-verbal de edin . Înainte de a fi chemat la ordine,
consilierul este invitat de c tre pre edinte s  î i retrag  sau s  explice cuvântul ori expresiile care au generat
incidentul i care ar atrage aplicarea sanc iunii.

           (7) Dac  expresia întrebuin at  a fost retras  ori dac  explica iile date sunt apreciate de
pre edinte ca satisf toare, sanc iunea nu se mai aplic .

           (8) În cazul în care dup  chemarea la ordine un consilier continu  s  se abat  de la regulament,
pre edintele îi va retrage cuvântul, iar dac  persist , îl va elimina din sal . Eliminarea din sal  echivaleaz  cu
absen a nemotivat  de la edin .

           (9) În caz de opunere, eliminarea din sal . „lucr rile edin ei se suspend , pre edintele solicitând
liderului grupului respectiv de consilieri s  asigure punerea în aplicare a sanc iunii, dup  care lucr rile edin ei
sun reluate”.

Art.66. (1) În cazul unor abateri grave, s vâr ite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave,
consiliul poate aplica sanc iunea excluderii temporare a consilierului de la lucr rile consiliului i ale comisiilor
de specialitate.

             (2) Gravitatea abaterii va fi stabilit  de comisia de specialitate care are în obiectul de activitate
aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare.

             (3) Excluderea temporar  de la lucr rile consiliului i ale comisiilor de specialitate nu poate
dep i dou edin e consecutive.

             (4) Excluderea de la lucr rile consiliului i ale comisiilor de specialitate are drept consecin
neacordarea indemniza iei de edin  pe perioada respectiv .

             (5) În caz de opunere, interzicerea particip rii la edin e se execut  cu ajutorul for ei publice
puse la dispozi ie pre edintelui.

Art.67. (1) Sanc iunile prev zute la art. 65 alin. (1) lit. e) i f) se aplic  prin hot râre adoptat  de consiliu
cu votul a cel pu in dou  treimi din num rul consilierilor în func ie.

            (2) Pe perioada aplic rii sanc iunii, consilierii în cauz  sunt sco i din cvorumul de lucru.
(3) Pentru men inerea ordinii în edin ele comisiilor de specialitate, pre edin ii acestora au

acelea i drepturi ca i pre edintele consiliului.  Ace tia  pot aplica sanc iunile prev zute la art. 65 alin. (1) lit. a)
- d).

             (4) Sanc iunile prev zute la art. 65 alin. (1) literele a) -d) se pot aplica în mod corespunz tor i
vicepre edin ilor consiliului jude ean, pentru abaterile s vâr ite în calitatea lor de consilier.

Art.68. (1) Pentru abateri grave i repetate, s vâr ite în exercitarea mandatului de vicepre edin ii
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. Motivele care justific  propunerea de sanc ionare vor
fi aduse la cuno tin  consilierilor cu cel pu in 5 zile înaintea edin ei.

           (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
 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 .

Art.69. (1) Împotriva sanc iunii prev zute la art. 65 alin. (1) lit. c) i d) persoana în cauz  se poate
adresa instan ei de contencios administrativ competente. Procedura prealabil  nu este obligatorie.

             (2) Aplicarea sanc iunilor prev zute la art. 65 alin. (1), în cazul vicepre edin ilor consiliului
jude ean, în calitatea acestora de consilier, nu are nici un efect asupra exercit rii de c tre cei în cauz  a
mandatului încredin at de consiliu.

CAPITOLUL VI
Dispozi ii finale

Art.70. Secretarul jude ului, precum i direc iile i compartimentele de specialitate asigur  consilierilor
asisten  de specialitate.
   Art.71. Adoptarea i modificarea regulamentului se fac cu votul majorit ii membrilor în func ie ai
consiliului jude ean.

Anexa nr. 1

Nr. crt. Domeniile de activitate i denumirea comisiei
1. Comisia economico – financiar
2. Comisia de amenajarea teritoriului i urbanism
3. Comisia pentru protec ia mediului, turism, tineret i sport
4. Comisia pentru s tate, munc  solidaritate social i familie
5. Comisia înv mânt, cultur , culte i patrimoniu cultural
6. Comisia pentru agricultur i dezvoltare rural
7. Comisia juridic i de disciplin
8. Comisia pentru asisten  social i protec ia copilului


