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"Cu privire la aprobarea Regulamentului
privind constituirea gi functionarea
Consiliului comunal Pohrebeni"

in temeiul arl.14 alin.(2) lit.m) gi 19 alin.(3) al Legii privind administralia publici locald
nr.436-XVl din 28.12.2006, art.2 al Legii pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
constituirea gi funclionarea consiliilor locale gi rationale nr.457-XV din 14.11.2003, consiliul
comunal Pohrebeni.

DECIDE:

1.Se aprobd Regulamentul privind constituirea gi functionarea Consiliului comunal
Pohrebeni/Regulamentul se anexeazdl .

2.Se abrogd Decizia consiliului comunal Pohrebeni nn712 din 31 .07.2015.

Pregedintele gedinlei Godoroja lon

Secretar al consiliului
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Anexa nr.1

la Decizia Consiliului
comunal Pohrebeni, r-l Orhei
nr.9l2 din 26 noiembrie 2019

REGULAMENTUL
de functionare a consiliului comunal Pohrebeni

raionul Orhei
Titlul I

Constituirea consiliului local.
Capitolul I

. Modul de constituire a consiliului.
l.Prima gedintd a consiliului local se convoacd, in condiliile Legii privind

administralia publicd locali, in termen de 20 zile de la data validdrii mandatelor de
consilier.

Consiliul local, este legal constituit dacd sint validate mandatele a cel pulin
doud treimi din numdrul de consilieri.

Convocarea consilierilor consiliului localin prima gedinld a consiliuluise face
prin hotdrire a consiliului electoral de circumscripfie.

Prima gedinld a consiliului local este deliberativi dacd la ea participd cel pulin
doud treimi din numdrul consilierilor alegi. ln cazul, Tn care aceastd'majoritate nu
poate fi asiguratd, gedinta se tine peste 3 zile, respectindu-se aceleagi condifii. Dacd
nici la a doua convocare, gedinla nu este deliberativd, se procedeazd la o noui
convocare, peste 3 zile. La aceastd noud, a treia convocare, gedinta este deliberativd
dacd se asigurd prezenta majoritdtii consilierilor alegi. Tn situalia in care, din cauza
absentei nemotivate a consilierilor, consiliul nu poate fi convocat gi de aceasti datd,
el se considerd dizolvat de drept. -5

Lucrdrile primei gedinte sint conduse de cel maiin virstd consilier, asistat de 1

sau 2 dintre cei mai tineri consilieri prezenli la gedinld.
La prima gedinld a consiliului participd gi reprezentantul consiliului electoral

de circumscriplie.
2.Reprezentantul consiliului electoral de circumscriplie aduce la cunogtinla

consilierilor hotdrirea instanlei judecdtoregti privind legalitatea al-egerilor din
circumscriplia respectivi gi rezultatele validdrii mandatelor consilierilor gi le inmineazd
legitimaliile.

3.Dupi constituirea legali a consiliului local, consilieriiformeazd fracliuni, alianle,
blocuri.

Fracliunea constd din cel pulin 3 consilieri.
Fracliunile se constituie, de reguld, la prima gedinld a consiliului, in bazi de

liste ale partidelor, organizaliilor social-politice gi blocurilor electorale. Constituirea
fractiunii se consemneazd intr-un proces-verbal. Procesul-verbal gi declaralia cu
privire la constituirea fracliunii se transmit pregedintelui gedinlei pentru a fi inexate
la procesul-verbal al gedinlei consiliului.

Consilierii din partea partidelor, organizaliilor social-politice gi blocurile
electorate care nu au intrunit numirul necesar pentru a constitui o fracliune, precum
gi consilierii independenti se pot reuni pentru a constitui o fracliune sau se pot afilia
altor fracliuni.

Fractiunile constituite igi aleg organele de conducere sau conducdtori.
Aliantele 9i blocurile se constituie din mai multe fracliuni 9i din consilieri

independenti, dupd constituirea fractiunilor. Constituirea alianlelor gi blocurilor se
consemneazd intr-un proces-verbal. Procesul-verbal gi declaralia cu privire la
constituirea alianfei sau blocului se anexeazd la procesul-verbal al gedinlei consiliului
in cadrul cdreia este anuntatd constituirea acestora.

4.Dupd validarea mandatului primarului, consiliul comunal alege din rindurile
consilierilor viceprimarul.
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Candidatu.ra pentru funclia de viceprimar se propune de citre primar dupi

consultarea fractiunilor.
Alegerea viceprimarului se efectuiazd Tn condiliile Legii privind administralia

publicd locald.

5.Secretarul consiliului comunal este numit de consiliu, in temeiul concluziei
comisiei de concurs pentru ocuparea funclieivacante de secietar, la frima gedinle
a consiliului, dupd anuntarea rezultatelor ioncursului organizat Tn'conformitate cu
legislafia in vigoare.

o.Comisia de- concurs pentru ocuparea funcliei respective se formea zd de
cdtre consiliul localTn baza Regulamentului cu privire la organizrr"" 

"on.ursuluipentru ocuparea functiei publice vacante in autoritdlile pubTice, aprooai de Guvern.

c o N ST I T U I R EA $ I F U N cfi Si.iH L,I c o M I S I I Lo R c o N S U LTAT IVE
DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI

7. Dupa constitu ire, consiliul com unal f ormeazd comisii consuttative de
specialitate pentru principalele domenii de activitate.

- Principalele domenii de activitate ?n care se pot organiza comisii de specialitate
s?nt previzute in anexd.

S.Domeniile de activitate Tn care se formeazd comisii de specialitate, denumirea
acestora gi numirul de membri, care intotdeauna trebuie si fie impar, se stabilesc de
cdtre consiliu, in funclie de necesitSli. La decizia consiliului, comisia 

'poate 
fiformatd

pentru

mai multe domenii de activitate.
9'Comisiile de specialitate se formeazd peintreaga duratd de activitate a

consiliului. Membri ai acestora pot fi numai consilieri. Activitatea in cadrul comisiilor
nu este remunerati.

10'Comisiile de specialitate sTnt sttucturi de lucru consultative ale consiliului gi sint
menite sd asigure eficienta activitilii lui. Comisiile de specialitate poartd rdspundere in
fata consiliului gi sint subordonate icestuia.

ll.Fiecare comisie de specialitate igi alege, prin vot deschis al majoritilii
membrilor sdi, pregedintele gi secretarul siu.
. 1?t$edinla comisiei de specialitate se convoacd de pregedintele acesteia, iar in

absenta lui-de secretarul comisiei. Comisiile se convoacd, ori de cite ori este necesar, la
decizia pregedintelui comisiei.

$edinta comisiei este deliberativd dacd la ea s?nt prezenli majoritatea membrilor
comisiei.

$edinlele comisiei, de reguld, sint publice.

. La.gedinta comisiei pot fi prezenfi, iara drept de vot, consilierii care nu sint
membri ai acestei comisii.

.. 
Comisia poate invita si participe la gedinlele sate specialigti din cadrut primdriei

sau din afara acestora- La gedinlele comisiei au dreptul si partic'ip" Ji .on.ilierii ale cdrorpropuneri fac obibctul lucrdrilor comisiei.
Comisia poate decide ca la unele dezbateri sd fie prezente gi alte persoane

interesate.

l3.Membrii comisiei de specialitate sTnt ingtiinlali despre gedinla acesteia de cdtrepregedintele gi/sau secretarul co"misiei, cu asistenla iecretarului consiliului.
14.1n exercita.rea atribu[iilor, comisia de specialitate adoptd decizii cu votul

deschis al majoritdfii membrilor s6i.
Deciziile comisiei au un caracter de r.ecomandare pentru consiliu.
l5.Numdrul locurilor care revin fiecirui grup de consilieil sau consilierilor

independenfiTn fiecare comisie de specialitate-se'stabilegte de citre consiliu, in
functie de ponderea acestora in cadrul consiliului.

Nominalizarea membrilor fiecdrei comisii se face de fiecare fracliune, iar a
con-silierilor independenfi-de cdtre consiliu, avindu-se in vedere, de rejuld, pregdtirea lorprofesionald gidomeniul de activitate a comisiei.
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l6.comisia de specialitate are urmdtoarele atribulii principare:
a) identificd gi examineazd problemele din domeniul ei de activitate care

necesitd solulionare de cdtre consiliu;
b) analizeazd proiectele de decizii ale consiliului 9i prognozeazd consecinlele

realizirii acestora;
c) Tntocmegte avize asupra proiectelor de decizii privind problemele examinate,

pe care le prezintd consiliului;
d) se pronuntd asupra altor chestiuni remise comisiei spre avizare de cdtre

consiliu.

e) Comisia de specialitate indeplinegte 9i alte atribulii stabilite prin regutamentul
de constituire gifunclionare a consiliului sau insircindri date prin decizie a cbnsiliului,
dacd acestea lin de domeniul de activitate a comisiei.

lT.Pregedintele comisiei de specialitate exercitd urmitoarete atribulii principale:
a) reprezinti comisia in raporturile cu consiliul gi cu celelalte comisii;
b) convoacd 9i conduce gedintele acesteia;
c) propune ca la lucrdrile comisiei sd participe gi alte persoane interesate, dac6

este necesar;
d) participd la lucrdrile celorlalte comisii care examineazd problemele ce prezintd

importanld pentru comisia pe care o conduce;
e) anunld rezultatul votdrii in cadrul comisiei, pe baza datelor comunicate de

secretarul comisiei;
f) sustine in gedintele consiliului avizele formulate de comisie.
Pregedintele comisieiexerciti gi alte atribulii referitoare la asigurarea

organizatoricd a aclivitdtii comisiei, previzute de regulamentulde cohstituire gi
functionare a consiliului sau stabilite de consiliu. 

'

lS.Secretarul comisiei specializate b'xerciti urmitoarele atribulii principale:
a) asistd pregedintele comisieiin asigurarea organizatoricd a gedinlelor comisiei;
b) face apelul nominal gitine evidenla prezenlei la gedinle a membiilor comisiei;
c) numdrd voturile gi il informeazd pe pregedintele asupra cvorumului necesar

pentru adoptarea fiecdrei decizii 9i asupra rezultatelor votdrii;
d) asiguri redactarea avizelor, proceselor-verbale gi altor documente emise

de comisia respectivd.
Secretarul comisieiindeplinegte gi alte atribulii prevdzute de regulamentul

de constituire gifunclionare a consiliului, precum giinsdrcindrile comisiei sau ate
pregedintelu i acesteia.

l9.Ordinea de zi a gedintei comisiei de specialitate se aprobd de membrii comisiei,
la propunerea pregedintelui acesteia. Oricare dintre membrii comisiei poate cere

includere
pe ordinea de zi a unor probleme suplimentare numai pini la inceperea gedinlei

comisiei.
20.Prezenla membrilor comisiei de specialitate la gedinlete acesteia este

obligatorie. ln caz de absenld a consilierului firi motive intemeiate de la 3 gedinle
consecutive ale comisiei de bazi pentru el, pregedintele comisiei poate aptica
acestuia sancliunile ce lin de competenla sa sau poate propune consiliului aplicarea altor
sancliuni prevdzute in regulamentul de constituire gifuncfionare a consiliului, inclusiv
excluderea consilierului din componenla comisiei. Absenla consilierului, precum gi
sanctiunile propuse de pregedintele comisieise consemneazdTn procese-verbale ale
gedintelor respective ale comisiei.

2l.Lucrdrile gedinlelor se consemneazd de citre secretarut comisiei in procese-
verbale. Dupi incheierea gedinlei, procesul-verbal este semnat de cdtre pregedintele gi
secretarul comisiei.

Pregedintele comisiei poate permite ca procesele-verbale ate gedinlelor si fie
consultate de alte persoane interesate care nu au participat la gedinfd, cu exceplia
proceselor-verbale intocmite in gedinle inchise.
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Titlul ll
gEDtNTELE CONS|LtULUt LocAL.

ArR I B ur | | L E p R E_s 
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22 consiri,, 
"*n.tFn?1Tlt5.'.hyJ:r"ffili'H"1llno,, consirieriror prezenfi,

pentru durata unei gedinle, un pregedinte care o presideazi, asistaide secretarul
consili ul ui. Votarea este organizatd de secretarul'consiriului.

Rezultatul alegerii pregedintelui gedinlei se consemneazd in procesul-verbal
al gedintei

In fiecare gedinfd,..consiliul desemnea zd un consilier din cei prezenli, caresemneazd deciziile consiliuluiin cazulin care pregedintete geointeise ana inimposibilitatea de a le semna.
23. P reged i ntele_ ged i nlei exercitd u rmdtoa rele atrib uli i principale:
a) conduce gedintele consiliului;

. b) supune votdrii consilieritor proiectele de decizii, asigurd numdrarea voturilorgi anunld rezultatul votdrii, cu precizarea voturiioi;fro,,,,,.onti";;ii 
" "otinerilor;c) semneazd deciziile adoptate de consiliu, chiar daci a votatimpotriva

adoptdrii acestora, precum gi procesur-verbar .r ilJinl"i;
d) asigurd mentinerea ordiniiin cadrut.geciinletor 9i respectarea regulamentului

de desfdgurare a gedinlelor, aprobat de consih:u:
e) supune votdrii consilierilor in gedinld orice problemd care intri in competenlade solulionare a consiliului;
f) aplicd, dupi caz, sancliuniin limita competenlei sale sau propune consiliutuiaplicarea unor asemenea sancliuni.
24'ln cazul, T1 c.are, p" ptt.rtrulgedinlei consiliului, pregedintele ales pentrugedinla respectivS, inctusiv prima gedinld, nu igi port" exercita atribuliile sale, consiliulprocedeazi la alegerea unui alt pregedinte at geoinfei, fapt care se consemne azdinprocesul-verbal al acesteia. ln aceit .ar, ptoresul-verbal gi deciziile adoptate incadruliltrgoii gedinle sint semnate de preleointere nou-ares.
25'secretarul consiliului participi, in mod oblijatoriu, la gedinlele consiliuluifdrddrept de vot.
Pe lingd atribufiile prevdzute de.Legea privind administralia publicd locali,

secretarul consiliului ii revin urmdtoarete atrioulii principale reteritoi la orgnanizareagidesfdgurarea gedinfelor consiliului: ' -'r-'|v 'v'v"'!vr 'q v

a) asigurd ingtiinfarea consili.erilor despre convocarea consiliului, iar la cerereaprimarului sau a cel pulin o treime din numdrrt .on.ili"ritorateii offiizea=a
Tndeplinirea gi altor acliuni necesare Tngtiinlarii consilierilor gi convocdrii consiliului;

b) asiguri efectuarea lucrdrilor de secretariat aferent" s"JNt"ifonsiliului;
c) face apelul. nominal gi line evidenla participdrii la gedinle j consilieritor;
d) numdri Voturile gi consem neazd iezultatui votirii, p" .rr" Tiprezinte

pregedintelui gedinfei, cu exceplia cazurilor cind consiliul foimeazd.ori.i",pentru
numirarea voturilor in anumite chestiuni de pe otoin"" de zi supuse votdrii de consiliu;e) informeazd,in caz de necesitate, pregedintele gedin1ei, aespie numdrul devoturi necesar pentru adoptarea gneisau iit"i i".iriia consiliului;

f) asigurd intocmirea procesului-verbal al geJiniei, precum gi al dosarelor incare se pistreazi materialele privind fiecare ctreltiune din ordine i ae zia gedinfei,
legarea, numerotarea paginiroi semnarea gi gtampilarea acestora;

g) urmdregte ca, la dezbatere.a anumitbr piobleme 9i la adoptarea deciziilor
asupra lol se nu participe consilierii prezenli la ieOinta caie cad sub incide nla art.21din Legea privind administralia publicd locali, informelzi pregedintele despre

asemenea situatii giface cunoscute consilieriior consecinlete prevaiui" de lege inastfel de cazuri;
h) contrasemneazd, in condiliile legii, deciziile consiliului, cu exceplia deciziei
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de numire Tn functie 9i in.cetarea raporturilor de serviciu ale secretarului consiliului loca!;
i) acordd consilierilor, precum 9i acestora in calitate de membri ai comisiilor

de specialitate, asis-tenfd gi sprijin in activitatea lor, inctusiv la redactarea proiectetor
de decizii sau la definitivarea celor discutate gi aprobate de consiliu.

Secretarulindeplinegte gi alte atribulii stabilite de lege, de regulamentulde
constituire gifunctionare a consiliului, precum giinsdrcindrile consiliului privitor la
buna organizare gi desfdgurare a gedinlelor consiliului.

D E s FA$ u -^ -:ff ';oJB r 

rrlile 

r-o n,
26.Ordinea de zi a gedintei consiliului cuprinde numirut curent al chestiunii

propuse consiliului sprg examinare, denumirea chestiunii gi numele raportorului
(coraportorului).

ln ingtiintarea despre convocarea gedinlei, pe lingd ordinea de zi, data,ora g!
locul gedintei, se indici modul de familiarizare a consilierului cu proiectele de'deciiii,
cu avizele comisiilor de specialitate, cu rapoartele sau informaliile conducdtorilor
subdiviziunilor subordonate, cu timpul acordat dectaraliilor politice, ?ntrebdrilor,
interpeldrilor, petiliilor gi altor probleme care se supun examiniriiin gedinla consiliului.

Ordinea de zi-a gedintei consiliului se aduce la cunogtinla locuitorilor comunei
prin mijloacele de informare disponibile.

2T.Proiectul ordinii de zi se ?ntocmegte la propunerea primarului sau a consilierilor
care au cerut convocarea consiliuluiin conditiile art.16 din Legea privind administralia
publicd l_oc_ald gi se supune aprobdrii consiliului la inceputut gJoiniei.

2S.Consilierii sint obligati sd participe la lucrdrile consiliului 9i sd igiinregistreze
prezenla la secretarul consiliului.

Consilierul care nu poate lua parte la gedin!6 este obligat si comunice din timp
despre absenta sa gi motivele absenlei nemijlocit primarului iau secretarului. primarul
sau secretarul sTnt obligali sd aducd la cunogtinla consilierilor prezenli in gedinld
informatia privind absenfa consilierului respectiv.

. 29.Delegatul sdtesc participd de rind cu consitierii la gedinlele consiliului, fapt
despre care va fiingtiintat din timp gi obligatoriu. Delegatul satesc participi ta Oiscirlii
asupra problemelor din ordinea de zifdri drept de vot.

30.Dezbaterea problemelor se face in ordinea strictd in care acestea sint
inscrise pe ordinea de zi aprobatd. Dezbaterea incepe cu prezentarea succinti de citre
raportor a problemeiinscrise pe ordinea de zi gi a proiectului de decizie asupra ei.
Raportorul este, de reguld, consilierul care a iniliat-proiectul respectiv, primarul sau
funclionar din aparatul primiriei.

Pregedintele gedinlei are dreptul si limiteze durata ludrilor de cuvint, in funclie
de obiectul dezbaterii. ln acest scop, el poate propune consiliului spre aprobare durata
de timp ce va fi oferitd fiecdrui vorbitor, precum gi durata totald de dezbatere a
proiectului,

cu exceptia cazului cTnd consiliul, la inceputul gedinfei,a adoptat regutamentul de lucru at
gedintei consiliului.

In cadrul dezbaterii oricdrei probleme de pe ordinea de zi a gedinlei consiliului,
consilieruligi poate exprima opinia numaiin cazulin care pregediniele g-eOinleiii
oferd cuvintul. Consilierul este obligat ca in luarea sa de cuvint sd se re-fere exclusiv
la problema care formeazd obiectul dezbaterii.

3l.Pregedintele gedintei permite oricind unui consilier sd rdspundi la problema
care
il privegte personal sau referitoare la regulanient.

32.Pregedintele_gedinlei poate propune incheierea dezbaterii unor probleme puse
in disculia consiliului. Propunerea de incheiere a dezbaterii se aprobd cu votul majoritdlii
consilierilor prezenti.

33'Se interzice proferarea de insulte sau calomnii ta adresa consilierilor prezenfi
la gedintd, precum gi dialogul dintre vorbitori gi persoanele aflate in sald.

34.1n cazul in care desfigurarea lucrdrilor este perturbatS, pregedintele gedinlei
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poate sd Tntrerupd dezba,terile gi sd ceard respectarea regulamentului, fiind in drept:
a) sd cheme la ordine;
b) sd retragi cuvintul;

!) sa dispund eliminarea din sald a persoanelor, altele decit consilierii, care
impiedicd desfigurarea lucrdrilor.

35.Fatd de consilierii care, Tn exerciliul mandatului, au comis abateri de laprevederile legislatiei sau ale regulamentului, consiliul poate deciJe,-cu votul majoritdlii
consilierilor alegi, aplicarea de sancfiuni, in limita competenlei sale ori poate aplica
urmdtoarele sanctiuni:

a) avertisment;
b) eliminare dip sala de gedinfe.

^ . 
36'$edin!ele consiliului se deifegoari in limba moldoveneascd. Actele consiliului

se intocmesc Ai se adoptd in limba moldoveneascd.

Capitolul lll
37'Dreptul.de initiere a proiectelor de decizii ale consiliului aparfine consilierilor.

Propuneri vizavi de elaborarea unor decizii poate face primarul. primaiul poate participa
consultativ la intocmirea deciziilor, de comun acord cu consiliul.

38'Proiectele de decizii vor flTnsolite de o noti informativi gi vor fi redactate in
conformitate cu normele de tehnicd legisiativi. in acest scop, secretarul consiliului
gi personalul de specialitate din primdrie vor acorda asistenld tehnicd de specialitate.

Proiectele de decizii se prezintd in limba moldoveneascd.
39'Proiectele de decizii be propun pentru a fi incluse Tn ordinea de zi agedinlei decdtre primar, consemn?ndu-se titlul gi iniliitorul proiectului, 9i se aOuc la cunogtinla

consilierilor imediat, cu indicarea comisiilor de specialitate cirora le-au fost remise
spre avizare gi cu iniliativa de a prezenta amendamente.

40.Proiectele de decizii cu materialele de insolire se transmit spre avizare
comisiilorde specialitate ate consiliului, compartemunt"lor de specialitate ale primdriel

o datd cu transmiterea proiectelor de decizii, se precizeazdgi data prezentirii
raportului, informaliei gi a avizului, cu condilia ca raportul gi informaiia sa tie remise ficomisieidb specialitate inainte de intocmirea de cdire aceasta a avizului.

.Iniliatorul proiectului de decizie sau alaltor propuneri le poate retrage, sau poate
renunta, Tn orice moment, la suslinerea lor, pind ta inscrierea acestora in ordinea de zi.

41'Dupd examinarea proiectului de decizie gi a propunerilor compartementului
de specialitate al primdriei, comisia de specialitateL conrilirluiintocmegte un raport
cu privire la adoptarea, modificarea sau respingerea lor.

Rapoartele 9i avizele se transmit secretiruluiconsiliului, care va dispune misurile
corespunzdtoare de remitere a lor cdtre primar gi cdtre consilieri cel tirziu pind la datagedintei consiliului.

42'Proiecte"le 
!e decizii gi alte propuneri, ?nsolite de avizul comisiei de special1ate

gi de raportul compartementului oe speciatitate al prim6riei, se ?nscriu pe ordinea de zi gi
se supun dezbaterii gi votului consiliului in gedin!5'ordinari a acestuia.

Capitolul lV

43 Votu I consi|ieriro, 
"r,5 

il:,353:i T[ 35"yf l transmis artei persoane.
Votul consilierului se exprirha public, prin rioicarea m?inii, in cadrut votdriideschise.

Procedura votdrii deschise poate fi eiectuaia gi prin apel nominal.
Consiliul poate decide votarea secretQ,-la propunerea pregedinteluigedinleisau aunuia dintre consilieri, cu exceplia cazuluiin care, piin l"g" .lu r"grl"ment, se stabilegte

o anumitd modalitate.
44'Votarea prin apel nominal se desfdgoard ?n modul urmitor:pregedintele oferd

explicafii asupra obiectului.votdrii gi sensuluituvintelor "pro" gi ,,contra,'. 
Secretarul

consiliului di citire numelui gi prenumeluifiecdrui consitier in ordine atfabetici. Consilierul
nominalizat se ridicd gi.pronunld cuvintut "pro" sau "contra", in funclie de opliunea sa.

45.Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletinele dL vot.
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Textul buletinelor de vot trebuie si fie clar gi precis. Pentru exprimarea opliunii
se folosesc cuvintele "pro","contra" gi "ab[inut".

Buletinele de vot se introduc in urna de votare. La numdrarea voturilor nu se iau
in calcul buletinele de vot in care nu a fost exprimatd opliunea consilierului sau au fost
folosite mai multe cuvinte decit cele prevdzute in prezentul punct pentru a-gi exprima
optiunea.

46.Deciziile se adoptd cu votul majoritdlii consilierilor prezenli, cu exceplia
cazului in care, prin lege sau regulament, se cere o altd majoritate de voturi.' 

-

Dacd in sala de gedinle este intrunit cvorumul necesar conform inregistririi,
consiliul purcede la examinarea chestiunilor de pe ordinea de zi.

4T.Consiliul arg dreptul sd solicite ca in procesul-verbal al gedinlei si fie
consemnat expres modulln care au votat, secretarulfiind obligat sd seconformeze
acestei cerinte.

4S.Proiectele-de decizii sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi supuse
examindrii acestuia in cadrul aceleiagi gedin!e.

iNrn r sA*,,, *itif; 5?lk[,,, 
=r,r,,9r TNFORMAREA CONS|LtERtLOR

49.Consilierii pot adresa intrebdri, Tn scris sau oral, primarului, viceprimarului,
secretarului consiliului, specialigtilor din aparatul primdriei sau gefilor serviciilor publice
locale subordonate consiliului, altor persoane cu funclie de rdspundere invitate la
gedinla consiliului.

Prin intrebare se soliciti informalii cu privire la un fapt necunoscut. Ceiintrebali
vor rdspunde, de reguli, imediat sau, dacd nu este posibil, ia urmitoarea gedinld a
consiliului.

- S0.interpelarea constd intr-o cerere.prin care se soliciti explicaliiTn legituri cu un
fapt necunoscut. Cel interpelat are obligalia si rdspundd Tn scris,'pina ta urmdtoare
gedin[d

a consiliului, sau oral, la proxima gedin!d, potrivit solicitdrii autorutui interpelirii.
5l.Consilierii pot solicita informaliile necesare serviciilor sau instituliilor publice

locale, iar'acestea 
9i1t obligate sd le informeze in termen de cel mult 2 slpt6mini, dacd

legea nu prevede altfel.
Informatiile pot fi cerute gi comunicate in scris sau oral.
52'Activitatea consilierilor ce {ine de solulionarea petiliilor gi organizarea audienlei

se efectuiazd Tn corespundere cu legisla(ia in vigoare.

Anexd la Regulamentul privind
constitu irea gi functionarea
consiliului comunal pohrebeni

Domeniile de activitate
in care se pot for.ma comisii de speciatitate

l.Agriculturd
2.Activitdfi econom ico-financiare
3.Activitdli social-culturale, turiz gi culte
4.Protectia med iu lu i, amenajarea teritoriu lu i

5.lnvdtimint, proteclie sociald, s6ndtate publicd gi munci
6.Drept gi disciplind.


