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                                     RAPORT 

      privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare al  

                    Consiliului local al comunei Gura Vitioarei 

 

         Consiliul Local exercită , in conformitate cu prevederile art. 36 alin.3 

lit.a din legea nr.215/2001, legea administratiei publice locale ,republicata , 

cu modificarile si completarile ulterioare , atributii privind aprobarea 

Regulamentului de organizare si functionare al consiliului local .    

         Pe baza prevederilor  Regulamentului -cadru din O.G. nr.35/2002, 

consiliile locale au obligatia sa adopte regulamente proprii de organizare si 

functionare , adaptate specificului unitatii administrativ- teritoriale.         

         Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local Gura 

Vitioarei este structurat pe 8 capitole , respectiv: cap.1 – Constituirea 

consiliului local ; cap.ll – Organizarea consiliului local , structurat pe patru 

sectiuni : presedintele de sedinta , alegerea viceprimarului ,comisiile de 

specialitate si alte dispozitii ;  cap.lll – Functionarea consiliului local , 

structurat pe patru sectiuni : dispozitii privind participarea la procesul de 

elaborare a proiectelor de hotarari , dispozitii referitoare la initierea 

proiectelor de hotarari de catre cetateni , dispozitii privind desfasurarea 

sedintelor si participarea la procesul de luare a deciziilor, procedura de vot; 

cap. lV – Intrebari ,interpelari , petitii si informarea consilierilor locali ;  

cap.V – Dispozitii privind exercitarea mandatului de consilier , structurat pe 

sase sectiuni : dispozitii generale ,drepturile alesilor locali, obligatiile 

alesilor locali ,raspunderea alesilor locali , dispozitii referitoare la declararea 

intereselor alesilor locali si cazuri de suspendare si incetare a mandatului de 

consilier local ; cap.VI – Aparatul permanent al consiliului local ; 

 cap.VII – Dizolvarea consiliului local si cap.VIII –Dispozitii finale. 

         Prezentul Regulament poate fi modificat ori de cate ori necesitatile 

legale de organizare si disciplina o cer sau la aparitia unor noi prevederi 

legale. 

        Ţinand cont ca regulamentele proprii ale consiliilor locale se adopta cu 

votul a cel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie , supun 

aprobarii dumneavoastra acest proiect de hotarare . 
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