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HOTARAREA NR. 10/28.02.2005 
 
 

 Consiliul local al comunei Stefanestii de Jos, intrunit in sedinta 
ordinara in ziua de 28.02.2005, 
 Avand in vedere Expunerea de motive a primarului comunei, dl. 
Rababoc Anghel, precum si Raportul de specialitate al secretarului comunei, 
d-na Oprescu Anemarie, 
 Tinand cont de Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local, 
 In baza legii 393/2004 privind Statutul alesilor locali, 
 Cu respectarea HCl nr.7 din 19.04.2002 , si a HCL 8/18.04.2003 
adoptate de catre Consiliul local Stefanestii de Jos, 
 In temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001, republicata, privind 
Administratia publica locala, 
 
 
 

HOTARASTE: 
 

 Art. 1 Se aproba modificarea si completarea Regulamentului de 
organizare si functionare al Consiliului local Stefanestii de Jos – Ilfov, dupa 
cum urmeaza : 
 La art. 35 se introduc aliniatele (3) si (4), astfel ; 
 « (3) Consilierul nu se considera absent daca participarea la sedinta 
este impiedicata din motive care sunt aprobate de catre 2/3 din consilierii 
prezenti. 
 (4) Nu se considera absent consilierul care nu participa la lucrari 
intrucat se afla in indeplinirea unei insarcinari oficiale sau in alte cazuri 
stabilite prin regulamentul de organizare si functionare al Consiliului local. »  
 Art. 64 devine : 
 « (1) Pentru participarea la lucrarile consiliului si ale comisiilor de 
specialitate, consilierii au dreptul la o indemnizatie de sedinta. 



 (2) Indemnizatia stabilita pentru participarea la sedintele consiliului 
local, respectiv ale comisiilor de specialitate, este, fiecare, in cuantum de 5% 
din indemnizatia lunara a primarului. 
 (3) Numarul maxim de sedinte pentru care se poate acorda 
indemnizatie este de o sedinta ordinara de consiliu si o sedinta de comisie de 
specialitate pe luna. » 
 Art. 68 devine : 
 « (1) Incalcarea de catre consilieri a prevederilor Legii nr. 215/2001, 
republicata, privind Administratia publica locala, a prevederilor prezentei 
legi si ale regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local 
atrage aplicare urmatoarelor sanctiuni : 

a) avertismentul ; 
b) chemarea la ordine ; 
c) retragerea cuvantului ; 
d) eliminarea din sala de sedinta, cu votul a 2/3 din consilierii 

prezenti a consilierului aflat in stare de ebrietate; 
e) excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiei de 

specialitate; 
f) retragerea indemnizatiei de sedinta pentru 1-2 sedinta ; 
(2) Sanctiunile prevazute la alin (1) lit. a-d se aplica de catre 

presedintele de sedinta, iar cele de la lit. e-f de catre consiliu, prin hotarare.  
(3) Pentru aplicarea sanctiunilor prevazute la alin (1) lit. e , cazul se 

va transmite comisiei de specialitate care are in obiectul de activitate si 
aspectele juridice, aceasta prezentand un raport intocmit pe baza cercetarilor 
efectuate, inclusiv a explicatiilor furnizate de cel in cauza. » 

Art. 69 devine : 
« La prima abatere, presedintele de sedinta atrage atentia consilierului 

in culpa si il invita sa respecte regulamentul. » 
Art. 70 devine : 
«  (1) Consilierii care nesocotesc avertismentul si invitatia 

presedintelui si continua sa se abata de la regulament, precum si cei care 
incalca in mod grav, chiar pentru prima data, dispozitiile regulamentului, vor 
fi chemati la ordine. 

(2) Chemarea la ordine se inscrie in procesul verbal de sedinta. 
Art. 71 devine : 
« (1) Inainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de catre 

presedinte sa isi retraga sau sa isi explice cuvantul ori expresiile care au 
generat incidentul si care ar atrage aplicarea sanctiunii. 

(2) Daca expresia intrebuintata a fost retrasa ori daca explicatiile date 
sunt apreciate de presedinte ca satsfacatoare, sanctiunea nu se mai aplica. » 



Art. 72 devine : 
« In cazul in care dupa chemarea la ordine, un consilier continua sa se 

abata de la regulament, presedintele ii va retrage cuvantul, iar daca persista, 
il va elimina din sala. Eliminarea din sala echivaleaza cu absenta nemotivata 
de la sedinta. » 

Art. 73 devine 
« (1) In cazul unor abateri grave, savarsite in mod repetat, sau al unor 

abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sanctiunea excluderii 
temporare a consilierului de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de 
specialitate. 

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

(3) Excluderea de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de 
specialitate are drept consecinta neacordarea indemnizatiei de sedinta pe 
perioada respectiva. » 

Art. 74 devine : 
« (1)  Sanctiunile prevazute la art. 68 (1) lit. e si f se aplica prin 

hotarare adoptata de consiliu cu votul a cel putin 2/3 din nr. consilierilor in 
functie. 

(2) Pe perioada aplicarii sanctiunii, consilierii in cauza sunt scosi din 
cvorumul de lucru. 

(3) Pentru mentinerea ordinii in sedintele comisiilor de specialitate, 
presedintii acestora au aceleasi drepturi ca si presedintele de sedinta. Acestia 
pot aplica sanctiunile prevazute la art. 68 lit. a-d. 

(4) Pentru abateri grave si repetate, savarsite in exercitarea mandatului 
de viceprimar, se pot aplica urmatoarele sanctiuni : 

a) mustrare ; 
b) avertisment ; 
c) diminuarea indemnizatiei cu 5-10% pe timp de 1-3 luni ; 
d) eliberarea din functie. 
(5) Sanctiunile prevazute la alin (4) lit a si b se aplica prin hotarare 

motivata a consiliului, la propunerea motivata a primarului. Motivele care 
justifica propunerea de sanctionare vor fi aduse la cunostinta consilierilor cu 
cel putin 5 zile inaintea sedintei. Hotararea se adopta cu votul deschis al 
majoritatii consilierilor in functie. 

(6) Sanctiunile prevazute la alin (4) lit. c si d se aplica in cazul in care 
viceprimarul a incalcat Constitutia, celelalte legi ale tarii sau a prejudiciat 
interesele tarii, ale comunei sau ale locuitorilor acesteia. Hotararea de 



aplicare a acestor sanctiuni se adopta cu votul secret a cel putin 2/3 din nr. 
consilierilor in functie. 

Art. 2 Secretarul comunei si consilierul juridic din cadrul Aparatului 
permanent de lucru al Consiliului local vor sprijini aducerea la indeplinire a 
prezentei hotarari. 

 
 
 
 
 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                         SECRETAR COMUNA, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


