












































































































ROMÅNIA

JudetuI Covasna

CONSILIUL LOCAL AL Comunei Sita

Buzauiui

HOTARAREA Nr。 28 /2019

Privind actualiza「ea vaiorii totale a investitieil, Amenajare teren de sport in

COmuna Sita Buz着uiui一’

Cons川locaI al comunei Sita Buzaului, judetul Covasna両runit ↑n?edinta

eXtraOrdina「a din data de 17.O5.2019 anaIizand expunerea de motive a primaruiui

「eferitoare ia p「oiectul de hota「a「e p「ivind actuaIiza「ea valo「ii totaIe a investitjei ”Amenajare

teren de sport in comuna Sita BuzauIui),;

VaZand ca p「oiectui de hotarare este insotit de 「apo血I compartimentului de

SPeCiaIitate din cadrul p「imariei prima「jei p「in p「in care se p「opune adoptarea acestuj proiect

de hota「are, de 「apo山I comisiei de specialitate in domeniu- prog「ame de dezvoltare economico-

SOCiaia,buget-finante, administra「ea domeniu-ui pub-jc si privat a=ocaIitatii,

Servicii si comert precum si de avizul sec「etaru時

Avand †n vede「e temeiu「=e juridice, 「eSPeCtiv p「evede「iIe:

a) art. 120?i art. 121 a=n・ (1)?i (2) din Constitutia Romaniei, 「ePubIicata;

b) art. 8?i 9 din Carta eu「opeana a autonomie。ocaie, adoptat訓a Strasbou「g ia 15

OCtOmb「ie 1985, 「atificata p「in Legea nr. 199/1997;

C) art. 7 aiin. (2)?i art. 1166?i u「matoarele dinLegea nr. 28712009 privind Codul

CiviI・ 「ePublicat着) Cu mOdifica「iIe uIte「ioare, refe「itoare la cont「acte sau conventii;

d) art. 20?i 21 din Legea cadru a descent「a=z軸i n「. 195/2006;

e) art. 36 a=n. (2) lit. b)?i d) din Legea administratiei pubIice locaIe nr. 215I2001,

「epubIicata, Cu mOdifjca「=e?i compiet軸Ie uiterioa「e;

f) Legea nr. 273/2006　privind　軸antele pub=ce locale, Cu mOdifica「iie?i

COmPiet軸Ie uiterioa「e;

g)HG　907/ 2016　privind etapele de elaborare si con担utuI-Cad「u aI

documenta坤O「 tehnico-eCOnOmice aferente obiectiveIor/proiectelo「 de investi!i=inan!ate

din fonduri publice;

tinand seama de p「evederile art. 43 a=n. (4) din Legea nr. 24I2000 p「ivind normele

de tehnic狛egislativa pent「u elabo「a「ea actelor normative, rePublicata, Cu mOdific軸le?i

COmPlet軸le ulte「ioa「e, Se mentioneaza urmatoareie avize, PreVaZute de lege:

PreVederiie art. 15 aiin. (1) Iitera d) ia HG 907/2016 privind etapele de elabo「are?i

COn!inutui-Cad「u al documenta坤Or tehnico-eCO=Omice aferente obiectiveIorlp「oiectelo「 de

inves岬finan!ate din fondu「i publice, Cu mOd楯ca「iIe?i compIet綱ie ulte「ioa「e,

P「eVede「iIe Anexei n「・ 2 1a HG 28/2008 p「ivind aproba「ea continutuIui-Cadru aI

documentatiei tehnico置eCOnOmice aferente invest岬O「 Publice, PreCum Si a st「uctu「= si

metodoIogiei de eIabo「are a devizuIui generaI pentru obiective de investitii s=uc「ari de

interven時



-2-

PreVeder=e Ordonantei de u「genta nr.1 14/2018 p「ivind institui「ea unor masu「=n

domeniuI inves酬o「 pubIice si a unor masu「i fisca一一bugetare,mOdifiea「ea si comp-eta「ea

unO「 aCte nOrmative si p「oroga「ea uno「 te「mene;

†n temeiuI p「evederiIor art. 45 aIi=・ (1)?i ale art. 115 a-in. (1) lit. b) din Legea

administ「atiei publice IocaIe n「・ 215I2001, 「ePublicata, Cu mOdificarile?i compIet細e

uite「ioa「e;

HOTARASTE:.

生血-」- Se aproba actuaIizarea valorii totaIe a investitiei”Amenajare teren de

SPOrt in comuna Sita Buzauiui" confo「m devizu-ui gene「aI actua-izat dupa cum urmeaza:

Vaioarea totaIa a investitie上

378.277 Iei fa「a TVA

448.641 lei TVA inclus

Din ca「e C+M

303.1811ei fara TVA

360.786 lei TVA inclus

全量圭Aducerea la †ndep=nire a prezentei hota幅ri se asigu「a de c組e p「imarul

COmunei Sita BuzauIui p「in aparatul de speciaIitate.

17.05.2019

P「亭edinte!e de?edinta,

Onea loan

く炉

Prezenta hota「a「e se djfuzeaza astfeI:

-1 ex. 1nstitutia P「efectuIui jud.Covasna

-1 ex.Ia dosar sedinta consiIiu=ocaI

-1 ex.Compartiment financia「 contabiI

-1 ex. P「ima「

-1 ex・Dosa「uI Ce「e「ii de finanta「e

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR

Bor-Cea華軒a



RO州ANiA

COVASNA

CONSILlUL LOCAL AL

COMUNEI SiTA BUZAULUi

HOTARAREA Nr。 2912019

actuaiizarea va看orii tota看e a investitiei

タブRea!izare]mOde「n雪zare si dotare G「adinita Sita

Buzau営u雪ブタ

Cons剛=ocaI al comunei Sita Buzaulu主judetuI Covasna, int「unit in

sedinta extrao「dina「a din data de 17.05.2019 analizand expunerea de motive a p「ima「uIui

「efe「itoare la p「oiectu- de hota「are p「一Vind actua。Zarea Valorii totale a investitiei

”Reaiizare,mOdemizare si dotare Gradinita Sita Buzaului’∵

vazand ca p「oiectu- de hotara「e este insotit de 「aportul compa巾mentuIui

de speciaIitate din cad「ul p「ima「iei p「in prin ca「e se p「opune adopta「ea acestui p「oiect de

hota「are, P「eCum Si de rapo刷comisiei de specia“tate in domeniuI p「Og「ame de dezvoltare

economico-SOCia-a,buget-finante, administra「ea domeniului pubIic si p「ivat a。oca冊atit,

Servicii si comert;

Avand †n vedere temeiu川e ju「idice, 「eSPeCtiv prevede「ile:

a) ar1 120?i art. 121 alin. (1)?i (2) din Constitutia Romanie亘epubiicata;

b) arL 8?i 9 din Caha europeana a autOnOmie。ocale, adoptat訓a Strasbou「g la 15

octombrie 1985, 「atificata prin Legea nr. 199/1997;

c) art. 7 a帖(2)?i art. 1166?i urmatoarele di= Legea n「・ 287/2009 privind Codul

civ町epubiicata, Cu mOdific細e uite「ioa「e, 「eferitoa「e la contracte sau conVe噂

d〉 art. 20?i 21 din Legea cadru a descentraiizarii nr. 195/2006;

e) art. 36 a-in. (2)一it. b)?i d) din Legea administ「atiei pu帥Ce locale n「・ 215I2001,

repub=cata, Cu mOdifica「ife?i completa「=e ulterioa「e;

f) Legea n「・ 273/2006 p「ivind finantele pubIice iocaIe’Cu mOdific刷Ie?i

COmPleta「=e uIte「ioa「e;

一Ordonantei de u「genta nr.1 14/2018 p「ivind institui「ea uno「 masu「=n domeniuI

investitiilo「 publice si a unor masuri fisca一〇bugeta「e)mOdificarea si completarea unor acte

normative si prorogarea unO「 termene;

†n temeiul p「evederi-o「 art. 45 a-in. (1)?i ceIor aIe art. 115 aiin. (1) lit" b) din

」egea administ「atiei pu帥ce -oca-e n「・ 215/2001’「ePublicata, Cu mOdific細e $i compiet緬Ie

ulte「ioa「e;

HOTARASTE:

A[」L" Se ap「oba actua。za「ea valorii totale a investitiei”ReaIiza「e’mOdemizare

si dotare Gradinita Sita Buzaului” confo「m devizului general actuaiizat dupa cum

urmeaZa:

VaIoa「ea totaia a investitie上

1.324.785,46 1ei faraTVA　-291.867.253 Eu「O

l.576.494,70 lei TVA incIus　-347・322.O31 Eu「O

Din care C+M

1.008.383,88 fara TVA

l.199.976,82 TVA inclus

ー222.159,921 Eu「○

○ 264.370,306 Eu「o
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4IL旦- Aduce「ea la †ndeplini「e a prezentei hota「a「i se asig川ra de catre p「ima「uI

COmunei Sita BuzauIui prin aparatul de specialitate a- prima「ului.

17.05,2019

Presedinte

Onea Ioan

囲

P「ezenta hotarare se difuzeaza astfeI:

一1 exempIa「 P「efectu「a JudetuIui Covasna

-1 exempIar qosar sedinta cons掴u

-1 exempiar birou impozite si taxe

-1 exempla「 dosar program PNDR

Contrasemneaza

Sec「eta 「

BorlCea当畢少



































































JUDETUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI SITA BUZAULUI

HOTARAREA Nr. 34/2019

privind aprobarea Programului anual si anuntul de participare privind finantarea

nerambursabila din fonduri publice a programelor, PrOiectelor si actiunilor culturale, Pentru

activitati educativ-Stiint誼ce, de recreere, de tineret si sportive, SPr串nu=inanciar acordat

unitatilor de cult din bugetu=ocal al comunei Sita Buzaului, Pentru anu1 2019, COnform Legii

nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru

activitati nonprofit de interes gereral, Cu mOdificarile si completarile ulterioare

Consiliu=ocal al comunei Sita BuzaulしIi言ntrunit in sedinta ordinara din data

de 29.05.2019 analizand expunerea de motive a prlmarulしIi referitoare la proiectul de hotarare

privind aprobarea Programului anual si anuntul de participare privind finantarea

nerambursabila din fonduri publice a programelor, PrOiectelor si actiunilor culturale, Pentru

activitati educativ-Stiintifroe, de recreere, de tineret si sportive, SPr串nul financiar acordat

unitatilor de cult din bugetu=ocal al comunei Sita Buzaului, Pentru anu1 2019’COnform Legii

nr.350/2005 privind regimu=inantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activitati nonprofit de interes gereral’Cu mOdificarile si completarile ulterioare;

vazand ca proiectul de hotarare este insotit de raportul compa正mentului de

specialitate din cadrul primariei prin care se propune aprobarea acestuia, de rapo巾I comisiei

de specialitate in domeniul activitatii economico-financiare,agricultura,amen糾area

teritoriului si urbanism,PrOteCtia mediului si turism,de raportul comisiei de specialitate in

domeniuljuridic si de disciplina ,PreCum Si de avizul secretarului;

tinand cont de HCL nr.22/2019 privind aprobarea bugetului comunei Sita

Buzaului pentru anu1 2019;

in baza prevederilor Legii nr.350/2006　privind regimul finantarilor

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, Cu

modificarile si completarile ulterioare;

ln COnformitate cu prevederile:

- Legii nr・273/2006 privind finantele publice locale’Cu mOdificarile si

COmPletarile ulterioare;
丁　- Legea nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului, Cu mOdificarile si

COmPletarile ulterioare;

一Hotararea Guvemului nr.664/201 8 privind finantarea din fonduri publice a

PrOiectelor?i programelor sportive’Cu mOdificarile si completarile ulterioare;

- Ordonanta Guvemului nr.51/1998　privind imbunat5tirea sistemului de

finantare a programelor?i proiectelor culturale, Cu mOdificarile si completarile ulterioare;

- Ordonanta Guvemului nr.82/2001 privind stabilirea unor fome de spruln

financiar pentru unit坤1e de cult apa珂nand cultelor religioase recunoscute din Romania,

republicata, Cu mOdificむileかcompletarile ulterioare;

-　Hotararea Guvemului nr.1470/2002　privind aprobarea Normelor

metodoIogice pentru ap=carea prevederilor Ordonantei塾yemului nr. 82/2001 privind

stabilirea unor forme de spr竜in financiar pentru unit紳1e de cult apa申nand cultelor

religioase recunoscute din Rom含nia;

- prt.36 alin.(2) lit.d) , alin.(6) lit.a) punctele 4,5 si 6 din Legea nr.215/2001

privind administra函public紅ocala republicatむvu modific誼leかcomplectむile ulterioare;

in temeiul prevederilor art.45 alin.(1) si ale art.115, alin.(1), lit.b) din Legea

nr.21 5/2001 privind administra函publica locala , rePublicata, Cu mOdificarileかcompletarile

ulterioare;



HOTARASTE :

l. Bularca Mihai
2. Tohanean Nicolae

3・ Bularca Rom-Mugure1

4. Stroie CeciIia-Petruta

5. Bratu Mihaela-Elena

6. Giuglea FIorina Georgiana

A!±±　Se aproba Programul anual, anuntul de participare privind finantarea

nerambursabila din fonduri publice a programelor, PrOiectelor si actiunilor culturale, Pentru

activitati educativ-Stiintifroe, de recreere, de tineret si sportive, SPr匝ul financiar acordat

unitatilor de cult din bugetul local al comunei Sita BしIZauIui, Pentru anu1 2019, COnform Legii

nr.350/2005 privind regimu=inantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activitati nonprofit de interes gereral, Cu mOdificarile si completarile ulterioare sI PrOCedura de

Selectie conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Ar壁」 (1) Se aproba contractul-Cadru de finantare nerambu.sabila conform

anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

(2) Se aproba modelul solicitarii de finantare nerambursabila s=ista
actelor necesare pentru a participa la selectia proiectelor conform anexei nr.3 care fdee parte

integranta din prezenta hotarare.

全吐i BしIgetuI proiectului pentru finantari nerambursabiIe din fonduri publice a

PrOgramelor, PrPiectelor si actiunilor culturale’Pentru aCtivitati educative-Stiintifice, de

reCreere, de tineret si sportive si spr串ul acordat unitatilor de cult este de 80.000 lei impartit

Pe domenii de activitate dupa cum urmeaza‥ Pentru PrOiecte de recreere’de tineret si sportive

Suma alocata este de 20.000 lei, Pentru PrOiecte culturale suma alocata este de 20.000 lei,

Pentru SuStinerea cultelor suma este de 40.000 lei din suma totala de 94.000 `ei aprobata in

bugetu。ocal al comし一nei Sita Buzaului prin Hotararea nr.22/20 1 9.

A吐4 (1) Se desemneaza urmatorii consilier=ocali pentru a face parte din

COmisia de evaluare si selectionare a propunerilor de proiect:

ーCOnSilier local- PreSedinte

. consilier local- membru

- COnSilier local- membru

-COnSi=erjuridic- membru

-inspector- membru

-COnSilier - SeCretar

生垣圭Se mandateaza prlmarul comunei Sita Buzaului ca in numele si interesul

COmunei Sita Buzaului sa semneze contractul de finantare nerambursabila prevazut la art.2.

坐Cu aducerea la indeplinire a prezentei se insar。in。aZa 。。misia

nominalizata la arL 4 si primarul comunel Prln aParatul de specialitate.

29.05.2019

PRESEDINTE

O皿ea工oa皿

Cate un exemplar din prezenta

Institutiei Prefectului Judetului Covasna

Primarului comunei Sita Buzaului

Biroului financiar-COntabil,impozite si taxe locale

Persoanelor nominalfzate

Pentru afisare

ONTRASEMNEAZA

SE CRETAR

圏園田



Anexa nr.1la HCL._______/2019privind aprobarea Programului anual si anuntul de participare privind finantareanerambursabila din fonduri publice a programelor, proiectelor si actiunilor culturale,pentru activitati educativ-stiintifice, de recreere, de tineret si sportive, sprijinul financiaracordat unitatilor de cult din bugetul local al comunei Sita Buzaului, pentru anul 2019,conform Legii nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduripublice alocate pentru activitati nonprofit de interes gereral, cu modificarile si completarileulterioare
I. Program anual privind finantarea nerambursabilaComuna Sita Buzaului, nr.222, judetul Covasna, telefon 0267373090, fax 0267373048,e-mail :sitabuzaului@yahoo.comProgram anual privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor siactiunilor sportive si sprijinul financiar acordat unitatilor de cult din bugetul comunei SitaBuzaului pe anul 2019, conform Legii nr.350/2005. Programul pentru acordareafinantarilor nerambursabile este valabil pentru anul 2019.Autoritatea finantatoare: comuna Sita Buzaului, judetul Covasna, prin Consiliul local alcomunei Sita Buzaului, cu sediul in comuna Sita Buzaului, nr.222, judetul Covasna, acordafinanfari nerambursabile pentru activitati nonprofit de interes general, in conformitate cuprevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor din fonduri publice alocatepentru activitati nonprofit de interes general.Domeniile de interventie selectate sunt: activitati sportive culturale educative stiintifice,tineret si sustinerea cultelor.Beneficiari directi: persoane fizice sau persoane juridice fara scop patrimonial, asociatii orifundatii constituite conform legii - sau culte religioase recunoscute conform legii.Procedura aplicata: finantarea nerambursabila acordata din fonduri publice unui beneficiarse va face in baza unui contract de finantare nerambursabila incheiat intre Consiliul LocalSita Buzaului si beneficiar, in urma aplicarii procedurii selectiei publice de proiecte aprobatprin Hotararea Consiliului Local Sita Buzaului nr._______/2019.Suma aprobata prin HCL nr. 22/2019 privind aprobarea  bugetului local al comunei SitaBuzaului pentru anul 2019 este de 94.000 lei. Bugetul finantarii nerambursabile este insuma maxima de 80.000 lei defalcat pe domenii de activitate in baza HCL nr.__________/2019privind aprobarea Programului anual si anuntul de participare privind finantareanerambursabila din fonduri publice a programelor, proiectelor si actiunilor culturale,pentru activitati educativ-stiintifice, de recreere, de tineret si sportive, sprijinul financiaracordat unitatilor de cult din bugetul local al comunei Sita Buzaului, pentru anul 2019,conform Legii nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduripublice alocate pentru activitati nonprofit de interes gereral, cu modificarile si completarileulterioare, astfel: pentru programe culturale de tineret, educativ -stiintifice si de recreere



suma alocata este de 20.000 lei, pentru proiecte culturale suma alocata este de 20.000 lei ,pentru sustinerea cultelor suma este de 40.000 lei.Prevederi finale: Programul anual si Anuntul de participare la selectia de proiecte va fipublicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, in doua cotidiane de interes local sipe site-ul autoritatii publice finantatoare: www.sita-buzaului.ro
Il. Anunt de participareConsiliul Local al comunei Sita Buzaului anunta concurs de proiecte in baza Legiinr.350/2005 pentru proiectele desfasurate in anul 2019, pentru programe, proiecte siactiuni culturale, pentru activitati educativ-stiintifice, de recreere, de tineret si sportive,sprijinul financiar acordat unitatilor de cult pentru activitatile sportive si sprijinul financiaracordat unitatilor de cult, dupa cum urmeaza:
I. Cofinantarea programelor si manifestarilor sportive.II. Cofinanjarea pentru programe culturale de tineret, educativ -stiintifice si de

recreere.
III. Completarea fondurilor proprii ale unitatilor de cult destinate:a) construirii precum si repararii lacasurilor de cult;b) conservarii si intretinerii bunurilor de patrimoniu apartinand cultelor religioase;Solicitantii trebuie sa fie persoane fizice sau persoane juridice fara scop patrimonial -asociatii ori fundatii constituite conform legii — sau culte religioase recunoscute conformlegii.
Aportul propriu necesar este de minim 10% din valoarea sumei acordate.La elaborarea documentatiilor si la derularea finantarii se vor avea in vedere prevederileLegii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocatepentru activitati nonprofit de interes general.La proiectele pentru programe si manifestari sportive se vor avea in vedere prevederileLegii 69/2000 a educatiei fizice si sportului cu modificarile si completarile ulterioare,Ordinului Agentiei Nationale pentru Sport nr. 130/2006, a Hotararii nr.1447/2007 privindaprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva.Finantarea cheltuielilor institutiilor de cult se realizeaza conform prevederilor O.G.nr.82/2001 aprobata prin Legea nr. 125/2002 si a H.G. nr. 1470/2002.Data limita de depunere a proiectelor este de 05.07.2019 orele 16,00.Proiectele pot fi depuse personal la registratura Primariei comunei Sita Buzaului, sauexpediate prin posta cu sosire pana la data si ora depunerii.Cererile de finantare depuse cu intarziere si cele care nu corespund prezentului anunt nuvor fi luate in considerare.Documentatia de proiect va fi depusa indosariata in dosar cu sina.



Atragem atentia solicitantilor ca suma acordata va fi virata de catre consiliul local numaidupa incheierea contractului si dupa decontare. La o solicitare bine intemeiata se poateefectua si decontari partiale. Documentatia de decont financiar va cuprinde atat sprijinulacordat cat si aportul propriu. Se va prezenta si bugetul total al proiectului.Cheltuieli eligibile sunt cele stabilite in reglementarile legale de mai sus, respectiv celeprecizate in contract.Documentatia de finantare si documentatia de decont este publicata pe site-ul primarieicomunei Sita Buzaului.Informatii suplimentare pot fi obtinute la sediul UAT-Comuna Sita Buzaului : nr.222,judetul Covasna, telefon: 0267373090, fax: 0267373048,e-mail: sitabuzaului@yahoo.com;Documentatia poate fi descarcata de pe site-ul: www.sita-buzaului.ro.Programul anual de finantare, respectiv anuntul de participare, va fi publicat in MonitorulOficial al Romaniei partea a VI-a.Bugetul finantarii nerambursabile aprobat prin Hotararea Consiliului Local Sita Buzauluinr.________/_______________ este de 80.000 lei, defalcat pe domenii de activitate astfel: pentruproiecte sportive suma alocata este de 20.000 lei pentru programe culturale de tineret,educativ -stiintifice si de recreere suma alocata este de 20.000 lei , pentru sustinereacultelor suma este de 40.000 lei.Finantarea nerambursabila acordata din fonduri publice unui beneficiar se va face in bazaunui contract de finantare nerambursabila incheiat intre Consiliul Local Sita Buzaului sibeneficiar, in urma aplicarii procedurii selectiei publice de proiecte.Selectia ofertelor se realizeaza de catre comisiile de selectie constituite la nivelulConsiliului Local Sita Buzaului conform legislatiei in vigoare.
Perioada de evaluare si selectie a proiectelor: 08.07.2019-12.07.2019

Perioada de implementare a proiectelor : de la semnarea contractelor de finantare
pana la data de 30.12.2019.



Criteriile de evaluare a proiectelor:

1. Criteriile aplicate pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila –
Sport

Criteriul Punctaj

1. Nivelul competitiei in care isi desfasoara
activitatea

25

Campionat national divizia A 25Campionat national divizia B 20Campionat national divizia C 15Campionat judetean 10
2. Notorietate si traditie 25Reprezentativitatea structurii sportive pentrucomunitatea locala 15
Traditia pe ramura sportiva 10
3.Capacitatea structurii sportive 40Experienta structurii in derularea proiectelor 15Capacitatea structurii de a implementa proiecte 10Valoarea contributiei proprii, min.10%.Se acorda punctaj maxim candidatului care arestabilita prin proiect valoarea cea mai mare acontributiei proprii. Pentru ceilalti candidatepunctajul se stabileste prin algoritmul:Punctaj=valoarea contributiei proprii (%)*15Valoarea contributiei maxime (%)

15



4. Functionarea in cadrul structurii sportive
a grupelor de copii si juniori

10

TOTAL 100

2.Criteriile aplicate pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila -—
programe culturale de tineret, educativ -stiintifice si de recreere

Criteriul Punctaj
1 Relevanta 301.1. Cat de relevanta este propunerea pentrunevoile specifice zonei? 10
1.2. Cat de relevanta este propunerea pentrunevoile grupuui tinta? 5
1.3. Cat de relevanta este propunerea pentruscopul programului si activitatile finantate? 10
1.4.Cat  de coerente, necesare si practicesunt activitatile propuse? 5
2.Continut 202.1.  Cat de coerent, clar si realist estecontinutul proiectului? 10
2.2.In ce masura proiectul contine obiectiveclare si realizabile din care sa rezulte intr-unmod fara echivoc interesul public local,judetean, national, international

10
3. Capacitatea de realizare 203.1 Capacitatea de realizare a programului 10



3.2.Capacitatea de atragere de colaboratori 10
4.Buget si eficacitatea costurilor 154.1. In ce masura bugetul este clar, realist sidetaliat, in ce masura sunt necesarecheltuielile propuse pentru implementareaproiectului?

5
4.2.In ce masura participa beneficiarul, saualti finantatori la acoperirea cheltuielilor? 10
5.Rezultatul/impactul sconctat 155.1. Ce rezultate concrete se vor realiza? Cuce impact? 5
5.2. Durabilitatea programului/proiectuluipropus? 10
PUNCTAJ TOTAL MAXIM 100

3.Criterii aplicate pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila- Culte

Criteriul Punctaj  maxim
1 Criterii tehnice 301.1. construire lacas de cult- in curs deexecutie 30
1.2.  lucrare de consolidare si reparatiecapitala, lacasuri de cult si case de rugaciuni 25
1.3. lucrare de reparatie curenta, lacasuri decult si case de rugaciuni 20
2.Valoarea istorica 15



2.1.   mai mare de 25 de ani 152.2. mai mica de 25 de ani 10
3.Buget si eficacitatea costurilor 153.1. In ce masura bugetul este clar, realist sidetaliat pe capitol de cheltuieli? 10
3.2.In ce masura  sunt necesare cheltuielileestimate in raport  cu activitatea propusapentru importanta proiectului 5
4.Cofinantare 204.1. cofinantare 10% 104.2.cofinantare- peste 20% 20
5.Conservarea si intretinerea bunurilor
de patrimoniu

10

5.1. patrimoniul de importanta judeteana 105.2.  patrimoniul de importanta nationala 5
6. Capacitatea manageriala si
cunostintele de specialitate

10

PUNCTAJ TOTAL MAXIM 100Atragem atentia solicitantilor, ca suma acordata va fi virata de catre Consiliul Localnumai dupa incheierea contractului si dupa decontare. La o solicitare bine intemeiata sepoate efectua si decontari partiale.Documentatia de decont financiar va cuprinde atat sprijinul acordat cat si aportulpropriu. Se va prezenta si bugetul total al proiectului. Cheltuieli eligibile sunt cele stabilitein reglementarile legale de mai sus, respectiv cele precizate in contract. Documentatia definantare si documentatia de decont este publicata pe site-ul primariei Sita Buzaului.Informatii suplimentare pot fi obtinute la Primaria Sita Buzaului: sediu Sita Buzaului,



nr.222, judetul Covasna, telefon: 0267373090,,fax: 0267373048, e-mail:sitabuzaului@yahoo.comProgramul anual de finantare, respectiv anuntul de participare, este publicat inMonitorul Oficial al Romaniei partea a VI-a. Finantarea nerambursabila acordata dinfonduri publice unui beneficiar se va face in baza unui contract de finantarenerambursabila incheiat intre Consiliul local Sita Buzaului si beneficiar, in urma aplicariiprocedurii selectiei publice de proiecte. Selectia ofertelor se realizeaza de catre comisiile deselectie constituite la nivelul Consiliului Local Sita Buzaului conform legislatiei in vigoare inbaza procedurii aprobate prin HCL nr..../2019 privind aprobarea Programului anual sianuntul de participare privind finantarea nerambursabila din fonduri publice aprogramelor, proiectelor si actiunilor culturale, pentru activitati educativ-stiintifice, derecreere, de tineret si sportive, sprijinul financiar acordat unitatilor de cult din bugetullocal al comunei Sita Buzaului, pentru anul 2019, conform Legii nr.350/2005 privindregimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofitde interes gereral, cu modificarile si completarile ulterioare.
III. Procedura cu privire la depunerea si selectia privind finantarea nerambursabila

din fonduri publice a programelor, proiectelor si actiunilor culturale, pentru
activitati educativ- stiintifice, de recreere, de ‘tineret si sportive, sprijinul
financiar acordat unitatilor de cult din bugetul local al orasului intorsura
Buzaului, pentru anul 2017, conform Legii nr.350/2005 privind regimul
finanfarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati
nonprofit de interes gereral, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL I - Dispozitii generale

Scop si definitii1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general si aprocedurii pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila din fonduripublice, precum si caile de atac ale actului sau deciziei autoritatilor finantatoare careaplica procedura de atribuire a contractelor de finantare nerambursabile acordate dinbugetul local al comunei Sita Buzaului, pentru programe/proiecteculturale/sportive/culte religioase de interes local.2. in intelesul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoareasemnificatie:a) autoritate finantatoare —Consiliul Local al comunei Sita Buzaului;b) finantare nerambursabila - alocare de fonduri, prevazute distinct in bugeteleautoritatilor finantatoare, pentru acoperirea partial a cheltuielilor necesare produceriisi/sau exploatarii de bunuri culturale;c) bun cultural/sportiv - materializarea unei actiuni, a unui proiect sau programcultural sau sportiv, prin care se urmareste, in functie de adresabilitate, satisfacerea



interesului cultural, sportiv la nivelul comunei Sita Buzaului, judetean, euroregional,national, sau de reprezentare internationala ;d) actiune culturala/sportiva - prezentarea publica a rezultatului unei activitati avandcaracter irepetabil in timp, in urma careia rezulta un bun cultural de tip eveniment;e) proiect cultural/sportiv - suma activitatilor specifice unor anumite domeniiculturale/artistice sau, dupa caz, ansamblul de actiuni culturale/sportive structurateorganic, realizat intr-o perioadd de timp determinata, care nu excedeaza, de regula,durata unui exercitiu financiar in urma caruia rezulta un bun cultural;f) program cultural/sportiv - ansamblul de proiecte culturale sau, dupa caz, ansamblulde proiecte si actiuni culturale/sportive, subsumat unei teme/conceptii, realizat pedurata unui exercitiu financiar, in urma caruia rezulta unul sau mai multe bunuriculturale;g) oferta culturala/sportiva - propunerea de producere sau exploatare a unui buncultural, elaborata de solicitant sub forma unui program, proiect sau a unei actiuniculturale;h) solicitant - persoana fizice sau persoana juridica de drept public sau privat, romanasau straina, autorizata, respectiv infiintate in conditiile legii romane sau straine, dupacaz, care depune o oferta culturala;i) beneficiar - solicitantul caruia i se atribuie contractul de finantare nerambursabila inurma aplicarii procedurilor prevazute de prezentul regulament (in conformitate cuprevederile OG. Nr.2/2008 aprobata cu modificari de L.199/2008), devenindresponsabil cu producerea sau exploatarea bunului cultural;j) j) nevoie culturala/sportiva - cerinta de produse sau servicii culturale/sportiveexprimata explicit ori implicit de persoane fizice sau juridice, a carei nesatisfacerepoate prejudicia interesele imediate ale unei comunitati.k) activitate generatoare de profit - activitate care produce un profit in mod directpentru o persoana juridica;1) cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate in considerare pentru finantareanerambursabila.m) contract de finantare nerambursabila - contract incheiat, in conditiile legii, intreConsiliul Local al comunei Sita Buzaului, in calitate de autoritate finantatoare sibeneficiar;n) fonduri publice - sume alocate din bugetul local de catre Consiliul Local al comunei;3. Prezentul regulament stabileste procedura privind atribuirea contractului de finantarenerambursabila.4. 4 . Finantarile nerambursabile acordate se vor utiliza numai pentru programele siproiectele de interes public initiate si organizate de solicitant.
Domeniu de aplicare



5. Prevederile prezentului regulament se aplica pentru atribuirea contractelor definantare nerambursabila pentru domeniul cultural/sportiv de la bugetul local alcomunei Sita Buzaului.6. Prezentul regulament nu se aplica fondurilor speciale de interventie in caz decalamitate si de sprijinire a persoanelor fizice sinistrate si nu aduce atingereprocedurilor stabilite prin legi speciale.7. Finantarile nerambursabile nu se acorda pentru activitati generatoare de profit si nicipentru activitati din domeniile reglementate de Legea nr.182/2002 privind protectiainformatiilor clasificate, cu modificarile ulterioare.8. Potrivit dispozitiilor prezentului regulament, nu se acorda finantari nerambursabilepentru acoperirea unor debite ale beneficiarilor sau pentru cheltuieli salariale alepersoanelor juridice de drept public beneficiare.9. Domeniile pentru care se aplica prezentul regulament sunt:
Programe/proiecte culturale de tineret, educativ -stiintifice si de recreere:a) festivaluri organizate pe teritoriul comunei;b) variate expozitii (inclusiv vernisaje) — pictura, sculptura, foto, etc. organizate peteritoriul comunei;c) aniversari/comemorari organizate pe teritoriul comunei;.d) recitaluri organizate pe teritoriul comunei;e) concursuri pe teme artistice organizate pe teritoriul comunei;f) congrese, simpozioane, etc. desfasurate in comuna;g) participari la festivaluri, expozitii, congrese, concursuri nationale si internationale deamploare.h) activitati de petrecere a timpului liber, tabere.i) cofinantarea programelor care vizeazi promovarea, prezentarea, pastrarea, ocrotirea,conservarea, protectia si popularizarea valorilor, a patrimoniului cultural, a portuluipopular din judet.j) cofinantarea proiectelor si programelor culturale organizate cu ocazia unor aniversarisemnificative.k) proiecte de editare a materialelor de prezentare, popularizare a judetului, a unorlocalitati. Obiective:• dezvoltarea activitatii pe plan local, judetean, national sau international, dupa caz;• asigurarea reprezentarii pe plan local, national sau international, dupa caz;

Completarea fondurilor proprii ale unitatilor de cult:



Obiective:a) construire precum si reparatii a lacasurilor de cult;b) conservarii si intretinerii bunurilor de patrimoniu apartinand cultelor religioase;
Programe/proiecte sportive:
A. Promovarea sportului de performantaScop: - valorificarea aptitudinilor individuale intr-un sistem organizat de selectie,pregatire, competitie pentru ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recordurisau obtinerea victoriei.

Obiective:- dezvoltarea activitatii sportive pe plan local, judetean, national sau international, dupacaz; - asigurarea reprezentarii pe plan local, national sau international, dupa caz;
B. Sportul pentru toti

Scop:- practicarea sportului pentru sanatate, educatie, recreere, ca parte integranta a modului deviata, in vederea mentinerii sanatatii a individului si societatii.
Obiective:- atragerea populatiei de toate varstele in activitati de practicare a sportului pentrusanatate si recreere;- mentinerea si valorificarea traditiilor in domeniul sportului.
Principii de atribuire a contractelor de finantare nerambursabila

10. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finantare nerambursabila
sunt:

a) libera concurenta - asigurarea conditiilor pentru ca oricare solicitant si aiba dreptul dea deveni beneficiar;
b) transparenta - punerea la dispozitia tuturor celor interesati a informatiilor referitoarela aplicarea procedurii de finantare nerambursabila a ofertelor culturale;
c)diversitatea culturala/sportiva/religioasa si pluridisciplinaritatea - tratamentulnediscriminatoriu al solicitantilor reprezentanti ai diferitelor comunitati sau domeniiculturale/sportive/religioase, precum si promovarea diversitatii bunurilorculturale/sportive/religioase, a abordarilor multidisciplinare;d) neretroactivitatea - excluderea posibilitatii destinarii fondurilor nerambursabile uneiactivitati a carei executare a fost deja inceputa sau finalizata la data incheierii contractuluide finantare;



e) sustinerea debutului - incurajarea initiativelor persoanelor fizice sau ale persoanelorjuridice de drept privat recent autorizate, respectiv infiintate, pentru a desfasura activitaticulturale.11. Criteriile de selectie si criteriile pentru atribuirea contractului de finantarenerambursabila, vor fi aplicate in mod nediscriminatoriu, astfel incat orice solicitant sa aibasanse egale de a i se atribui contractul respectiv;12. Aceeasi activitate urmarind realizarea unui interes general, regional sau local nu poatebeneficia de atribuirea mai multor contracte de finantare nerambursabila de la aceeasiautoritate finantatoare in decursul unui an;
13. Acordarea finantarilor nerambursabile este conditionata de existenta

contributiei proprii din partea beneficiarului de 10% din valoarea totala a
proiectului .14, Finantarea se acorda pentru acoperirea partiala a unui program ori proiect in baza unuicontract incheiat intre parti.15. Beneficiarii vor identifica posibilitatile de atragere a altor surse de finantare, incheindcontracte in conditiile legii.

16. Pentru acelasi program/proiect, un beneficiar nu poate contracta decat o
singura finantare nerambursabila de la aceeasi autoritate finantatoare.17. Producerea si/sau exploatarea unui bun cultural poate fi cofinantata, in conditiile OG2/2008, aprobata cu modificari si completari de L199/2008, de mai multe autoritatifinantatoare.

Prevederi bugetare18. Programele si proiectele culturale de interes public vor fi selectionate pentru finantarein cadrul limitelor unui fond anual aprobat de catre Consiliul local al comunei SitaBuzaului, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea,executarea si raportarea bugetului local. Suma aprobata pentru anul 2019 prin HCL nr.22/2019 privind aprobarea bugetului local al comunei Sita Buzaului este de 80.000 leidefalcati pe domenii de activitate astfel: pentru proiecte sportive suma alocata este de20.000 lei pentru programe culturale de tineret, educativ -stiintifice si de recreeresuma alocata este de 20.000 pentru sustinerea cultelor suma este de 40.000 lei.
Informarea publica si transparenta decizionala19. Procedurile de planificare si executare a plafoanelor de cheltuieli privind finantarilenerambursabile, desemnarea membrilor comisiei de selectionare, procedurile de atribuirea contractelor de finantare nerambursabila, contractele de finantare nerambursabilasemnate de autoritatea finantatoare cu beneficiarii, precum si rapoartele de executiebugetara privind finantarile nerambursabile, constituie informatii de interes public,potrivit dispozitiilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.



1. Atribuirea contractelor de finantare nerambursabila se face pe baza selectiei de oferteculturale/sportive/culte religioase, procedura care permite atribuirea unui contract definantare nerambursabila din fonduri publice, prin selectarea acestuia de catre o comisie,cu respectarea principiilor prevazute la primul capitol.2. Sesiunea de selectie de oferte se desfasoara in urmatoarele etape:a) publicarea anuntului privind sesiunea de selectie;b) verificarea indeplinirii conditiilor de participare la selectie;c) selectia ofertelor;d) comunicarea publica a rezultatului selectiei;e) solutionarea contestatiilor.
3. Pentru a putea participa la selectie, solicitantul trebuie sa indeplineasca

urmatoarele conditii:

a) este persoana fizica sau persoana juridica infiinta in conformitate cu
prevederile legale;

b) nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local;c) a respectat obligatiile asumate prin contractele de finantare nerambursabila
anterioare.4. Documentatia de solicitare a finantarii se va depune in doua exemplare (original sicopie) la registratura Primariei Sita Buzaului .5. Formularele de solicitare a finantarii nerambursabile, precum si documentatia vor ficompletate prin dactilografiere.6. Propunerea de proiect are caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere alcontinutului si trebuie sa fie semnata, pe propria raspundere, de catre solicitant sau decatre o persoana imputernicita legal de acesta.

7. Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv in lei (RON) si va ramane ferm pe
toata durata de indeplinire a contractului de finantare nerambursabila.8. In vederea organizarii competitiei de selectionare, pentru a primi finantare,documentatiile prevazute la pct. 9 din prezentul capitol se vor depune in termenulstabilit de catre autoritatea finantatoare prin anuntul de participare.9. Documentafia solicitantilor va contine actele prevazute mai jos:a) formularul de solicitare a finantarii conform anexei 1;b) bugetul de venituri si cheltuieli al programului/proiectului, prezentat conform anexei2;c) descrierea detaliata a proiectului.d) bugetul detaliate) documentatia privind fundamentarea tuturor categoriilor de cheltuieli prevazute.



f) dovada existentei surselor de finantare proprii sau oferite de terti:• scrisori de intentie din partea tertilor;• contracte de sponsorizare;• alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terti;• declaratie pe proprie raspundere, autentificaté la notariat, privind existentacontributiei proprii, etc.g) dovada personalitatii juridice sau Autorizatia de persoana fizica (in cazul persoanelorfizice autorizate)h) actul constitutiv, statutul si certificatul de inregistrare fiscala, si actele aditionale, dupacaz (persoane juridice).i) bilantul contabil.j) ultimul extras de cont bancar;k) documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte consilii locale sau cuorganizatii guvernamentale si neguvernamentale, daca este cazul;l) certificat fiscal din care sa rezulte ca solicitantul nu are datorii catre bugetul local(Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale pentru persoanele juridice/fiziceautorizate eliberat de comuna Sita Buzaului in luna in care se depune solicitareapentru obtinerea finantarii)m) declaratia de impartialitate, conform anexein) declaratia conform anexeio) declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca solicitantul nu a beneficiat decatde o singura finantare de la comuna Sita Buzaului pentru aceeasi activitatep) declaratie pe propria raspundere privind asigurarea cofinantarii de 10%r) alte documente considerate relevante de catre aplicant.
10 . Documentatia se depune in dosar, in ordinea prezentata la punctul 9, fiecare
pagina va fi numerotata, semnata si stampilata de catre solicitant, insotite de un opis
(cuprins) .

CAPITOLUL III - Criteriile de acordare a finantarilor nerambursabile1. Toate solicitarile primite vor fi examinate. Dintre acestea, vor fi supuse evaluariinumai solicitarile care intrunesc urmatoarele criterii de selectionare:a) programele/ proiectele sunt de interes public local;b) programele/proiectele sunt din domeniul — cultural/sportiv/tineret/ educativ-stiintific/culte.c) documentatia care insoteste cererea contine toate elementele prevazute la punctul 9 ;d) justificarea programului /proiectului in raport cu necesitatile, prioritatile.e ) este dovedita capacitatea organizatorica si functionala a beneficiarului finantarii prin:



• experienta in domeniul administrarii altor programe/ proiecte culturale/proiectesportive/ - caile si modalitatile de identificare a beneficiarilor ;• capacitatea resurselor umane de a asigura desfasurarea programului / proiectului lanivelul propus;• experienta de colaborare, parteneriat cu autoritatile publice, cu alte organizatiiguvernamentale si neguvernamentale din fara si din strainatate, dupa caz.
2. Nu sunt selectionati solicitantii aflati in una din urmatoarele situatii :a) documentatia prezentata este incompleta si nu respecta prevederile pct. 9 dincapitolul II;b) au conturile bancare blocate;c) solicitantii nu au respectat un contract de finantare anterior (in acest caz le va fisuspendat dreptul de a participa la atribuirea de finantare pe o perioada de 2 ani dezile) ;d) solicitantii au prezentat declaratii inexacte la o participare anterioara.e) solicitantii nu si-au indeplinit obligatiile de plata exigibile a impozitelor, taxelor sicontributiilor catre bugetul stat, bugetul local, precum si bugetul asigurarilor socialede stat.f) solicitantii care nu fac dovada contributiei_proprii de 10% din valoarea totala aproiectului prin extras de cont sau declaratie pe propria raspundere;g) solicitarile nu respecta principiul neretroactivitatii (excluderea posibilitatii destinariifondurilor nerambursabile unei activitati a cirei executare a fost deja finalizata la dataincheierii contractului de finantare, implicit la data solicitarii finantariinerambursabile);3. Toate cererile selectionate in urma trierii sunt supuse evaluarii.4. Criteriile specifice de evaluare sunt stabilite la cap. V, pct.3;
CAPITOLUL IV - Organizarea si functionarea comisiilor de selectionare1. Evaluarea si selectionarea solicitarilor se va face de catre comisia de selectionarestabilita.2. Componenta nominala a comisiei va fi adusa la cunostinta publica numai dupaincheierea sesiunii de selectie.3. Sedintele fiecarei comisii sunt conduse de un pregedinte, ales dintre membrii comisieiprin vot deschis.4. Presedintele comisiei va asigura convocarea si prezenta membrilor comisiei.Secretarul comisiei va fi desemnat din cadrul comisiei de specialitate ale activitatii



Culturale, Sportive si Tineret etc. prin hotarare a Consiliului Local. Secretarul nu aredrept de vot.5. Fiecare membru al comisiei va semna o declaratie de impartialitate, potrivit modeluluiprevazut in anexa nr. 8.6. Comisiile hotarasc prin votul majoritatii membrilor.
CAPITOLUL V - Procedura evaluarii si a selectionarii proiectelor1. Documentatiile de solicitare a finantarii vor fi comunicate de urgenta, pe masurainregistrarii, secretariatului comisiei de evaluare si selectionare. Secretariatul comisieinu va accepta documentatiile inregistrate dupa termenul limita corespunzator sesiuniide finantare.Acestea vor fi returnate solicitantului nedeschise.2. Documentatia de solicitare a finantarii este analizata de catre membrii comisiei deevaluare si selectionare in termenul stabilit prin anuntul de participare si va fi notatapotrivit criteriilor de evaluare.3. Toate cererile selectionate in urma trierii sunt supuse evaluarii pe baza grile deevaluare prevazuta in:
1.Criteriile aplicate pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila -
SportCriteriul Punctaj maxim
1 Relevanta 151.1.Gradul de viziblitate al proiectului siaportul la dezvoltarea domeniului sportivelocal 15
2.Continutul anvergura proiectului 502.1. Incadrarea proiectului pe nivele si insystem valoric local, judetean, interjudetean,national, international, numar estimate departicipanti, numar estimate de beneficiaridirecti

25

2.2.Sustinerea proiectelor sportive 25



3. Capacitatea de realizare a programului 5

4.Buget si eficacitatea costurilor 5

5.Rezultatul/impactul proiectului sportiv 305.1.Impactul si rezultatele scontate suntpositive si concludente pentru contextulsportiv local 20
5.2.Functionarea in cadrul structuriisportive a grupelor de copii si juniori 10
PUNCTAJ TOTAL MAXIM 100

2.Criteriile aplicate pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila -—
programe culturale de tineret, educativ -stiintifice si de recreereCriteriul Punctaj
1 Relevanta 301.1. Cat de relevanta este propunerea pentrunevoile specifice zonei? 10
1.2. Cat de relevanta este propunerea pentrunevoile grupuui tinta? 5
1.3. Cat de relevanta este propunerea pentruscopul programului si activitatile finantate? 10
1.4.Cat  de coerente, necesare si practicesunt activitatile propuse? 5
2.Continutul anvergura proiectului 202.1. Cat de coerent, clar si realist estecontinutul proiectului? 10



2.2.In ce masura proiectul contine obiectiveclare si realizabile din care sa rezulte intr-unmod fara echivoc interesul public local,judetean, national, international
10

3. Capacitatea de realizare 203.1 Capacitatea de realizare a programului 103.2.Capacitatea de atragere de colaboratori 10
4.Buget si eficacitatea costurilor 154.1. In ce masura bugetul este clar, realist sidetaliat, in ce masura sunt necesarecheltuielile propuse pentru implementareaproiectului?

5
4.2.In ce masura participa beneficiarul, saualti finantatori la acoperirea cheltuielilor? 10
5.Rezultatul/impactul sconctat 155.1. Ce rezultate concrete se vor realiza? Cuce impact? 5
5.2. Durabilitatea programului/proiectuluipropus? 10
PUNCTAJ TOTAL MAXIM 100

3.Criterii aplicate pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila- Culte

Criteriul Punctaj maxim
1 Criterii tehnice 301.1. construire lacas de cult- in curs de 30



executie1.2. lucrare de consolidare si reparatiecapitala, lacasuri de cult si case de rugaciuni 25
1.3. lucrare de reparatie curenta, lacasuri decult si case de rugaciuni 20
2.Valoarea istorica 152.1. mai mare de 25 de ani 152.2. mai mica de 25 de ani 10
3.Buget si eficacitatea costurilor 153.1. In ce masura bugetul este clar, realist sidetaliat pe capitol de cheltuieli? 10
3.2.In ce masura sunt necesare cheltuielileestimate in raport  cu activitatea propusapentru importanta proiectului 5
4.Cofinantare 204.1. cofinantare 10% 104.2.cofinantare- peste 20% 20
5.Conservarea si intretinerea bunurilor
de patrimoniu

10

5.1. patrimoniul de importanta judeteana 105.2. patrimoniul de importanta nationala 5
6. Capacitatea manageriala si
cunostintele de specialitate

10

PUNCTAJ TOTAL MAXIM 100



4.1 Este exclus dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de finantarenerambursabila, respectiv nu este eligibil solicitantul care se afla in oricare dintreurmatoarele situatii:a) nu si-a indeplinit obligatiile de plata exigibile a impozitelor si taxelor catre stat,precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat;b) furnizeaza informatii false in documentele prezentate;c) a comis o grava greseala in materie profesionala sau nu si-a indeplinit obligatiileasumate printr-un alt contract de finantare nerambursabila, in masura in careautoritatea finantatoare poate aduce ca dovada mijloace probante in acest sens;d) face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se afla deja in stare dedizolvare sau de lichidare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;e) nu prezinta declaratia mentionata la art. 12 alin. (3) din Legea nr.350/2006.4.2 Autoritatea finantatoare are dreptul de a cere solicitantilor prezentarea de documentecare dovedesc eligibilitatea in sensul prevederilor pct. 4.1, precum si documenteedificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau deinregistrare/ atestare ori apartenente din punct de vedere profesional, in conformitate cuprevederile legale din Romania.4.3 in cazul solicitantilor persoane fizice avand cetatenia straina sau persoane juridicestraine fara scop patrimonial, autoritatea finantatoare are obligatia de a lua in consideraredocumentele considerate ca fiind suficiente pentru dovedirea eligibilitatii in tara in caresolicitantul este rezident.5. Comisia de evaluare si selectionare intocmeste procesul verbal de stabilire a proiectelorcastigatoare a procedurii de selectie in vederea realizarii proiectului de hotarare deconsiliu privind alocarea sumelor din bugetul local.6. Rezultatele selectiei se publica si pe site-ul Primariei.7. Solicitantii au dreptul sa formuleze contestatii asupra modului de respectare aprocedurii privind organizarea si desfasurarea selectiei si sa le depuna la sediulautoritatii finantatoare in termen de maximum 2 zile lucratoare de la data afisariirezultatului selectiei. Contestatiile se depun la registratura Primariei comunei SitaBuzaului.8. Contestatiile se solutioneaza in termen de maximum 1 zi lucratoare de la data expirariitermenului pentru depunerea contestatiilor.9. in vederea solutionarii contestatiilor depuse de candidati, la nivelul autoritatii seinfiinteaza comisii de solutionare a contestatiilor prin dispozitia primarului incomponenta comisiei de solutionare a contestatiilor nu pot fi numiti membrii care aufacut parte din comisiile de selectie.



CAPITOLUL VI - incheierea contractului de finantare1. Finantarile nerambursabile se acorda pe baza de contracte incheiate cu beneficiarii, inconditiile legii.2. Contractul se incheie intre comuna Sita Buzaului si solicitantul selectionat, in termende maxim 30 de zile de la data comunicarii rezultatului sesiunii de selectie a ofertelorin presa locala si pe site-ul Primariei.3. La contract se vor anexa formularul de solicitare a finantarii, precum si bugetul devenituri si cheltuieli al programului/proiectului intocmit conform specificului fiecaruidomeniu de activitate.
CAPITOLUL VII - Procedura privind derularea contractului de finantare

1. Cheltuielile eligibile vor putea fi finantate in baza unui contract de finantarenerambursabila  numai in masura in care sunt justificate si oportune si au fost contractatein perioada executarii contractului.2. Categoriile de cheltuieli eligibile si neeligibile sunt cuprinse in anexa la prezentulregulament.3. Finantarile nerambursabile se acorda in transe, prin virament bancar, din bugetulautoritatii finantatoare in contul beneficiarului, pe baza de factura emisa de acestapentru fiecare transa.Cuantumul si esalonarea transelor se fac in baza unui grafic de finantare, in functie deetapele de realizare, raportate la costurile organizatorice si/sau durata si evolutia in timp aactivitatilor cuprinse in oferta culturala/sportiva/religioasa evaluata, si se prevad incontractul de finantare.Prima transa se acorda la semnarea contractului de finantare, in baza unei solicitari scrise.Urmatoarele transe se acorda in baza documentelor justificative privind transa anterioara,,prezentate de beneficiarul finantarii nerambursabile.Ultima transa nu poate fi mai mica de 15% din totalul finantarii.Justificarea unei transe acordate in baza unui contract de finantare nerambursabila seaccepta numai in masura in care cheltuielile sunt eligibile si au fost efectuate in perioadaexecutarii contractului.Decontarea cheltuielilor se face cu respectarea clauzelor cuprinse in contractele incheiatede beneficiarul finantarii nerambursabile cu terte persoane si a prevederilor dreptuluicomun in materie.4. Finantarea pentru o transa aferenta unei etape urmatoare a programului sauproiectului se acorda numai dupa justificarea utilizarii transei anterioare prindepunerea rapoartelor intermediare si a documentelor justificative.



5. in termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea actiunii, proiectului sau programuluicultural, beneficiarul este obligat sa depuna la sediul autoritatii finantatoaredocumentele justificative pentru ultima transa si raportul final de activitate.6. Nerespectarea de catre beneficiari a obligatiilor asumate prin contractele de acordarea finantarilor nerambursabile atrage obligarea acestora la restituirea partiala sauintegrala a sumelor primite, la care se adauga dobanda legala calculata la sumeleacordate, in conformitate cu prevederile contractuale, in conditiile legii.7. in urma verificarii documentelor justificative pentru fiecare transa si a raportului finalde activitate, autoritatea finantatoare are obligatia de a recupera de la beneficiarfondurile utilizate de acesta pentru acoperirea altor cheltuieli decat cele eligibile.8. Modul de utilizare a sumelor acordate sub forma finantarilor nerambursabile estesupus controlului autoritatii finantatoare, precum si celor cu atributii in domeniulcontrolului financiar-fiscal, in conformitate cu prevederile legale.
CAPITOLUL VIII: Procedura de raportare si control1. Pe parcursul derularii contractului, solicitantii care au primit finantare au obligatia siprezinte urmatoarele raportari:- raportari intermediare: vor fi depuse inainte de solicitarea oricarei transeintermediare, in vederea justificarii transei anterioare;- raportare finala: depusa in termen de cel mult 30 de zile de la incheierea activitatii siva cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul intregului proiectcuprinzand atat finantarea proprie cat si contributia Comunei Sita Buzaului.Raportarile vor fi intocmite in conformitate cu anexa 4 la regulament, vor fi depusela registratura comunei impreuna cu adresa de inaintare intocmita conform anexei 7la regulament si vor fi insotite de documentele justificative pentru cheltuielileefectuate.2. Proiectele/programele pentru care nu s-au depus rapoartele finale in termenulstabilit prin contract nu vor obtine decontarea transei finale si vor urma procedurilespecifice.3. Comisia de Selectie va stabili duratele contractelor de finantare astfel incat saasigure derularea procedeului de finantare a contractului si de decontare a ultimeitranse in anul calendaristic in care s-a acordat finantarea.4. Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta urmatoarele documentejustificative in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Data documentelor justificative trebuie sa fie in concordanta cu perioada
desfasurarii actiunii.5. Autoritatea finantatoare isi rezerva dreptul de a face verificari, atat in perioada derulariicontractului de finantare nerambursabila, cat si ulterior validarii raportului final.6. Contractele de finantare nerambursabila vor prevedea, sub sanctiunea nulitatii,calitatea Curtii de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derularii activitatiinonprofit finantate din fondurile publice.



7. Regimul de gestionare a sumelor finantate si controlul financiar se realizeaze inconditiile legii. Auditarea sumelor utilizate se va face de catre compartimentele despecialitate/auditori independenti/comisii de evaluare. Dosarul complet continandraportul final al proiectului trebuie pastrat timp de cinci ani in arhiva aplicantuluipentru un eventual audit ulterior.
CAPITOLUL IX: Rezilieri1. Contractele de finantare pot fi reziliate de drept, in termen de 10 zile calendaristice dela data primirii notificarii prin care partea in culpa i s-a adus la cunostinta ca nu si-aindeplinit obligatiile contractuale sau indeplinirii necorespunzatoare a uneia sau maimultor obligatii contractuale.2. in cazul rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii clauzelor contractuale,beneficiarul finantarii este obligat in termen de 15 zile sa restituie ordonatoruluiprincipal de credite sumele primite si pot fi folosite in vederea finantarii altorprograme si proiecte de interes public.3. Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului beneficiarii finantariidatoreaza dobanzi si penalitati de intarziere, conform legislatiei privind colectareacreantelor bugetare, care se constituie in venituri ale bugetului local.4. Nerespectarea termenelor si a prevederilor din contract duce la pierderea transei finaleprecum si la interzicerea participarii pentru obtinerea finantarii pe viitor pentru un an.
CAPITOLUL X: Dispozitii finale1. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea determinate deaplicarea procedurilor prevazute de prezenta ordonanta se fac sub forma de documentscris. Orice document scris trebuie inregistrat in momentul depunerii/transmiterii sial primirii. Documentele scrise vor fi transmise prin oricare dintre urmatoarele forme:a) electronica;b) scrisoare prin posta;c) telefaxDocumentele scrise, transmise prin formele prevazute mai sus trebuie confirmate deprimire.
Anexe la cererea de finantare :a) Anexa nr.1 — formular cerere de finantare;b) Anexa nr. 2 — bugetul de venituri si cheltuieli;c) Anexa nr.3 - documentatia privind fundamentarea devizului general al programului/proiectului, de ex. contracte, oferte de pret autorizatii, etc, daca e cazul;d) Anexa nr.4 — declaratie;e) Anexa nr.5 —declaratie de impartialitate;f) Anexa nr.6 - dovada existentei surselor de finantare proprii sau declaratie despreasigurarea ei;



g) Anexa nr. 7 —raportul de activitate pe ultimul an calendaristic — in domeniul temeiproiectului;h) Anexa  nr.8- ultimul extras de cont bancar;i) Anexa nr. 9 – certificatul de inregistrare fiscal – cod fiscal;j) Anexa nr. 10 – documete privind  colaborarea sau parteneriatul cu consiliile judetene,consiliile locale, cu organizatii guvernamentale si neguvernamentale, daca este cazul;k) Anexa  nr.11- alte documente relevante privind activitatea semnificativa a organizatiei,dupa caz;



GHID DE DECONT

Cheltuieli eligibile si precizari referitoare la decontarea programelor, proiectelor si
actiunilor culturale, educativ-stiintific si de recreere, a proiectelor desfasurate de

organizatiile de tineret si cultBeneficiarii sprijinului financiar vor respecta prevederile: Legii nr. 350/2005 privindregimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofitde interes general, cu modificarile si completarile ulterioare, OG nr.51/1998 privindimbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale, aprobata cumodificari si completari prin Legea nr.245/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,Legea tinerilor nr.350/2006, cu modificarile ulterioare, respectiv prevederile Legiinr.98/2016 privind achizitiile publice pentru cazurile de la art. 6 din lege. Legea nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului cu modificarile si completarile ulterioare, HGnr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva, cumodificarile si completarile ulterioare, OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme desprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute dinRomania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; HG. Nr.1470/2002 privindaprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea OG nr. 82/2001 privind stabilirea unorforme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioaserecunoscute din Romania.
I. Finantarea proiectelor si eligibilitatea cheltuielilorSuma acordata pentru proiecte va fi virata de catre consiliul local numai dupaincheierea contractului si decontare. La o solicitare bine intemeiata se poate acorda si sumein avans. Documentatia de decont financiar va cuprinde atat sprijinul acordat, cat si aportulpropriu, pentru care se va prezenta si bugetul total al proiectului.Regimul de gestionare a sumelor repartizate de institutia finantatoare si controlulfinanciar se realizeaza in conditiile legii, iar angajarea, lichidarea, ordonantarea si platacheltuielilor efectuate in baza contractului incheiat se fac potrivit normelor privindfinantele publice.(1) Din finantarile nerambursabile acordate potrivit O.G. nr. 51/1998 se pot acoperiurmatoarele categorii de cheltuieli eligibile:a. cheltuielile de realizare a actiunii/proiectului/programului, precum costuri materialesi servicii, costuri de productie, inchirieri de spatii si aparatura, onorarii, prestariservicii, premii si altele asemenea;b. achizitionarea de dotari necesare derularii programului sau proiectului;c. cheltuieli ocazionate de cazarea gi transportul intern si international aleparticipantilor/invitatilor;



d. alte cheltuieli specifice, precum realizarea de studii si cercetari, consultanta despecialitate, tiparituri, seminarii, conferinte, ateliere de lucru, actiuni promotionale gide publicitate;e. cheltuieli de masa ale participantilor si/sau invitatilor, in limita maxima aprobati,potrivit prevederilor legale, pentru invitatii secretarilor generali ai ministerelor;f. diurna, acordata in conditiile legii (pentru cheltuieli de masa ale participantilor si/sauinvitatilor);g. cheltuieli de personal si cheltuieli administrative, aferente perioadei de realizare aactiunii/proiectului/programului cultural.(2) Cheltuielile prevazute la lit. b), respectiv e) si g) cumulat se acopera in limita unuiprocent de cate 20% din totalul finantarii nerambursabile acordate.(3) Finantarile nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru acoperirea unor debiteale beneficiarilor sau pentru cheltuieli salariale ale persoanelor juridice de dreptpublic beneficiare.(4) Finantarile nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activitati generatoare de profit.
Il. Precizari referitoare la decontarea programelor si proiectelor(1) In cadrul decontului catre Consiliul Local Sita Buzaului vor fi prezentate:-in original: factura emisa de beneficiar catre Consiliul Local Sita Buzaului, pt. “cofinantareprogram………………………….. conf. contract nr……………………..”, Formular de decontare asprijinului financiar completat, raport de activitate si articole din presa, fotografi, tiparituri,etc., tabel nominal cu participanti.• in copie urmatoarele documente justificative:
A. Pentru cheltuieli de transport-tabel nominal cu persoanele care au efectuat transportul;Transport cu tren, autobuz: bilete tren, autobuzServicii de transport cu autocar, microbuz:• contract cu mentiunea rutei, km parcursi, etc• factura confirmata• ordinul de plata, chitanta fiscalaTransport cu autoturismul personal:• in cazul plecarilor, ordin de deplasare aprobat de conducatorul institutiei - calculpentru distanta



parcursa, conform normativelor in vigoare;• in cazul primirilor, dovada efectuarii platii a sumei calculate pentru distanta parcursa,conform normativelor in vigoare;• chitanta fiscala pentru combustibil.
B. Pentru cheltuieli cazare• factura confirmata• contract• diagrama de cazare (tabel nominal cu cei cazati)• ordin de plata catre furnizor sau chitanta fiscala daca s-a achitat in numerar.
C. Mese servite si diurna pentru mese servite in valoarea diurnei legale• factura confirmata• contract• tabele cu semnaturi cu beneficiarii meselor servite, conf. model• ordin de plata catre furnizor sau chitanta fiscala daca s-a achitat in numerar.
D. Tiparituri• factura confirmata• contract• ordinul de plata sau chitanta fiscala cu care s-a achitat• 5 exemplare din tiparituri (la pet. V. din anunt), cate unu in rest• dovada depunerii a 2 exemplare la Biblioteca orageneasc4 Intorsura Buzaului (la pet.V. din anunt).
E. inchiriere sali, sonorizare si lumini• factura confirmata• contract• ordinul de plata sau chitanta fiscala cu care s-a achitat.
F. Alte servicii de realizare a actiunii/proiectului/programului• factura confirmata• contract



• ordinul de plata sau chitanta fiscala cu care s-a achitat.
G. Cheltuieli pentru materiale specifice si strict necesare pentru program• factura confirmata• ordinul de plata sau chitanta fiscala cu care s-a achitat• H. Cheltuieli de functionare• factura confirmata• ordin de plata catre furnizor sau chitan{a fiscala daca s-a achitat in numerar
I. Cheltuieli de personal, onorarii• stat de plata cu semnaturi de primire• copia contractului
J. Premii• tabel nominal• factura confirmata• ordin de plata catre furnizor sau chitanta fiscala daca s-a achitat in numerar(2) Toate actele justificative vor fi emise pe numele beneficiarului sprijinului financiar.(3) Confirmarea facturilor prin scriere pe original (inainte de copiere) a mentiunii.,,Decontat la consiliul local conf. contract nr. ....”.(4) Actele justificative se depun in xerocopie, avand stampila cu semnatura beneficiarului,cu mentiunea ,,In conformitate cu originalul”.(5) Impreuna cu decontul se va prezenta si copia actelor justificative pentru aportulpropriu de minim 10%.
III. Masuri de informare si publicitateToate masurile de informare si publicitate vor fi realizate de catre Beneficiar inconformitate cu prezentul ghid.(1) Beneficiarul este obligat sa utilizeze pentru toate produsele de comunicare realizate incadrul proiectului elementele de identitate vizuala ale finantatorului:a) stema sau logoul Consiliului Local Sita Buzaului pe documentele elaborate in relatii cuterti (invitatii oficiale, liste de prezenta, afise, brosuri, websituri, etc.) respectiv peautocolante lipite pe bunurile achizitionate din proiect;b) logoul Consiliului Local Sita Buzaului insotit de mentiunea: ,,proiect cofinantat dinbugetul Consiliului Local Sita Buzaului” .



(2) Beneficiarul este obligat sa asigure informarea transparenta a mass-media asupraproiectului, folosind logoul Consiliului Local Sita Buzaului.(3) Elementele de identitate vizuale mentionate pot fi descarcate de pe site-ul ConsiliuluiLocal Sita Buzaului: http://www.sita-buzaului.ro(4) Beneficiarul va anexa la documentatia de decont fotografii despre programe, bunuriachizitionate, etc.,dupa caz.(5) in cazul evenimentelor/programelor, beneficiarul se obligi sa trimita o invitatie, catreConsiliul Local Sita Buzaului la adresa e-mail: sitabuzaului@yahoo.com.
Denumirea programului

Tabel nominal cu participantii

Perioada locul desfasurarii , numar zile

Nr.crt. Nume, prenume Domiciliul CNP Diurna (lei) Semnatura

TOTALNume, prenume responsabil program________________________________Semnatura, stampila______________________________________________________



ANEXA NR.2 LA HOTARAREA NR. _______/2019 A CONSILIULUI LOCAL SITABUZAULUI

MODEL

Contract cadru de finantare

Nr. din data de _____/______ /2019In baza HCL.___________ din ___________________
CAP.I. PARTILE CONTRACTULUI ;COMUNA SITA BUZAULUI cu sediul in Sita Buzaului, nr. 222,judetul Covasna, telefon/fax0267-373090; 0267373048, cod fiscal 4404460, cont ___________________________, deschis laTrezoreria Sf. Gheorghe, reprezentata prin dl.Stoica Nicolae-primar, in calitate definantator pe de o parte,si _______________________________________________________________cu sediul in________________________str.______________________________, nr.____________, jud.______________________reprezentata prin _______________________________________ cod de inregistrare fiscala _________________________________________cont bancar:____________________________________________deschis la_________________________________in calitate de Beneficiar.
CAP.II. OBIECTIVUL SI VALOAREA CONTRACTULUI

Art.1 Obiectul acestui contract il constituie acordarea de sprijin financiar de catreFinantator pentrurealizarea de catre Beneficiar a urmatoarelor proiecte:a) ______________________________________________________________________________b) _________________________________________________________________________________c) ____________________________________________________________________________________d)______________________________________________________________________________________
Art.2 Sprijinul financiar va avea ca destinatie urmatoarele cheltuieli:a) ______________________________________________________________________________b) _________________________________________________________________________________c) ____________________________________________________________________________________d)______________________________________________________________________________________
Art.3 (1) Suma reprezentand finantarea va fi virata de catre Primaria comunei SitaBuzaului, institutie insarcinata cu derularea proiectelor in contul Beneficiarului, potrivitlegii , dupa depunerea unui raport final de activitate, cuprinzand si actele justificative



privind cheltuielile ocazionate de programele/proiectele care constituie obiectulprezentului contract.(2) Beneficiarul finantarii poate solicita si beneficia de un avans ce nu depaseste 30% dinvaloarea totalala a contractului.(3) Pentru solicitarea sumelor in avans , beneficiarul va depune o cerere insotita de o listaprivind bunurile care vor fi achitate din aceasta suma, urmand ca la finalizareaproiectului sa depuna decontul final , cuprinzand si actele justificative privind totalulcheltuielilor ocazionate de proiectele care constituie prezentul contract.
CAP. IlI. DURATA CONTRACTULUIArt.4 Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti si este valabilpana la 31 decembrie 2019.
CAP.IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

Art. 5 Beneficiarul are urmatoarele drepturi si obligatii:a) sa utilizeze suma prevazuta la art.1 exclusiv pentru finantarea cheltuielilor aferenteactivitatilor prevazute in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;b) sa respecte destinatia banilor;c) sa intocmeasca si sa transmita institutiei finantatoare in termen de 30 de zile de la dataincheierii programului inaintea primirii sumelor urmatoarele documente:• raport final de activitate insotit de documentele justificative de cheltuieli.d) sa comunice finantatorului toate schimbarile cu privire la obiectul, continutul sidesfasurarea activitatilor sportive ;e) sa promoveze denumirea institutiei finantatoare in cadrul actiunilor/activitatilorfinantate;f) sa permita persoanelor delegate de institutia finantatoare si efectueze controlulprivind modul de utilizare a fondurilor alocate;g) sa contribuie cu minimum 10% din valoarea totala de finantare a programului.
Art.6 Institutia finantatoare are urmatoarele drepturi si obligatii:a) sa supraveghze si sa controleze modul de utilizare a sumei repartizate, precum si modulde respectare a dispozitiilor legale;b) sa plateasca suma prevazuta la art.1 pana la 31 decembrie 2019.
CAP. V. RASPUNDEREA PENTRU NEEXECUTAREA OBLIGATIILOR CONTRACTUALEIn cazul in care beneficiarul nu respecta prevederile prezentului contract, institutiafinantatoare are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum si sistareavirarii sau diminuarea sumei repartizate, dupa caz.



In cazul in care finantatorul solicita restituirea integral a sumelor acordate, acestaechivaleaza cu rezilierea unilaterala a contractului, care opereaza de drept, fara alteformalitati si fara interventia instantelor de judecata cu o notificare prealabila scrisa cu 10zile inainte de data incetarii contractului.Pentru neexecutarea clauzelor prezentului contract, partile raspund potrivit legii.Cuantumul penalitatilor convenit de parti in caz de neexecutare, executarenecorespunzatoare a realizarilor obligatiilor stabilite in art.4, lit. a, b, c, g, de catrebeneficiar este de 0,1% pe zi din suma primita.Prezentul contract a fost incheiat in 2 (doua) exemplare.Sub sanctiunea nulitatii Curtea de Conturi exercita controlul financiar asupra derulariiactivitatii nonprofit finantate din fondurile publice.
FINANTATOR,                                                                      BENEFICIAR,COMUNA SITA BUZAULUI                                              ______________________________PRIMAR,                                                                   Presedinte/DirectorContabil/responsabil financiar



_ ANEXA NR. 3 LA HOTARAREA NR....../2019 A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SITA
BUZAULUI

CERERE DE FINANTAREA. Date privind structura sportiva/culturala.1.Denumirea structurii sportive/culturale2.Adresa3.Certificat de identitate sportiva /culturala4.Cont nr. deschis la5.Cod fiscal6.Alte date de identificare: Telefon ; Fax E-mail ; Web7.Echipa responsabila de derularea proiectului (numele si prenumele, functia in cadrulstructurii sportive/culturale,telefon)7.1.Coordonator7.2.Responsabil financiar7.3.Responsabil cu problemele tehnice7.4.Alti membrii, dupa cazB. Date privind proiectul.1.Denumirea proiectului2.Scopul3.Obiective specifice4.Activitati/actiuni din cadrul proiectului5.Perioada de derulare /actiune/activitate6.Locul de desfasurare/actiune/activitate7.Participanti (numarul si structura )/actiune/activitate8.Costurile estimate ale proiectului (se va detalia pe actiuni/activitati, categorii dechelutieli si surse de finanfare) , conform tabelului de mai jos.



Nr. crt. Programul, proiectul,actiunea/activitatea,categoriile de cheltuieli Valoarea totala,din care (vezicol.4 si 5 in lei) Suma solicitatadin fonduripublice Venituri propriiale structuriisportive/culturale1 1.ProgramulTotal1.Proiectul1.1.Actiune /activitateTotalDincare:(se detaliaza pecategorii de cheltuieli)1.2.Actiunea/activitateaTotalDincare:
C.Resursle umane si financiare ale actiunilor culturale, pentru activitati educativ-stiintifice,de recreere, de tineret si sportive, sprijinul financiar acordat unitatilor de cult, angrenate inrealizarea actiunilor/activitatilor din cadrul proiectului.1.Resurse umane.1.1.Numar de personal salariat- total __________________________________din care Antrenori(pentru cluburile sportive)daca este cazul______________________________1.2. Numar de sectii pe ramura de sport (pentru cluburile sportive)________________________1.3. Numar de sportivi legitimati pe sectii______________________________________________________1.4. Numar de cluburi sportive afiliate la asociatia pe ramura de sport judeteana___________1.5. Numar de asociatii fara personalitate juridicd afiliate la asociatia pe ramura de sportJudeteana___________________________________________________________________________________________2.Resurse financiare2.1.Venituri proprii realizate in anul precedent- total___________ lei, din care:• donatii, sponsorizari_________________________ lei.-venituri din activitati economice (inchrieri,prestari servicii, reclama,publicitate,etc)_________ lei.-cotizatii, taxe, penalitati,etc._____________________________ lei.-alte venituri ______________________lei.



D.La prezenta cerere de finantare se anexeaza in mod obligatoriu urmatoarele documente:
Anexa nr. 1 — bugetul de venituri si cheltuieli;Consiliul Local Sita Buzaului• programe/proiecte actiunilor culturale, pentru activitati educativ-stiintifice,de recreere, de tineret si sportive 2019 –
 programe/proiecte culte 2019

Anexa nr.2- documentatia privind fundamentarea devizului general alprogramului/proiectului, de exemplu contracte, oferte de prêt, autorizatii, etc.
Anexa nr.3 – declaratia pe propria raspundere care sa dovedeasca incadrarea inprevederile art.12, alin.1 si 2 din Legea nr/.350/2005- pentru aceeasi activitate nonprofitun beneficiar nu poate contracta decat o singura finantare nerambursabila de la aceeasiautoritate finantatoare in decursul unui an fiscal.
Anexa nr.4- declaratia de impartialitate;
Model declaratie de impartialitate

Reprezinta conflict de interese orice situatie care impiedica un beneficiar in oricemoment sa actioneze in conformitate cu obievctivele autoritqatii finantatoare, precum sisituatia in care executarea obiectiva si impartial a functiilor oricarei persoane implicate inimplementarea proiectului poate fi compromisa din motive familial, politice, economice sauorice alte interese commune cu o alta persoana.Subsemnatul ca persoana fizica sau ca persoana cu drept de reprezentare aorganizatiei solicitante in ceea ce priveste implementarea proiectului, ma oblig sa iau toatemasurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese , asa cum acesta estedefinit mai sus si, de asemenea, ma oblig sa informez autoritatea finantatoare despre oricesituatie ce genereaza sau ar putea genera un asemenea conflict.
Numele si prenumele:Semnatura:Semnatura si stampila:



Anexa nr.5- dovada existentei surselor de finantare proprii sau declaratie despreasigurarea ei;
Anexa nr.6 – raportul de activitate pe ultimul an calendaristic- in domeniul temeiproiectului;
Anexa nr.7- ultimul extras de cont bancar;
Anexa  nr.8- certificate de inregistrare fiscal- cod fiscal;
Anexa nr.9- documente privind colaborarea sau parteneriatul cu consiliile judetene,consiliile locale, cu organizatiile guvernamentale si neguvernamentale, daca este cazul;
Anexa nr.10- alte documente relevante privind activitatea semnificativa a organizatiei,dupa caz:



















































JUDETUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI SITA BUZAULUI

HOTARAREA Nr.47/2019

Privind rec舶carea bugetului local pentru anu1 20 1 9

Consiliul local al comunei Sita Buzauluijudetul Covasna,intrunit

in sedinta ordinara din data de 3 1.07.201 9 analizand referatul de aprobare al primarului

referitor la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local pentru anu1 201 9;

VaZand ca proiectul de hotarare este insotit de rapo血1 comparti-

mentului de specialitate din cadrul primariei’de avizul comisiei de specialitate in domeniul

activitati economicor血anciare’agricultura’amen辞vrea teritoriului si de urbanism,PrOteCtia

mediului si turism precum si de avizul secretarului;

in baza prevederilor artJ9ブalin.2 din Legea nr.273′2006 privind

finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si ale arL 129 alin. 2 1it.・,b“

Si alin.4, lit."a” din Ordonanta de urgenta m.57/201 9 privind Codul administrativ;

in temeiul prevederilor art」39,alin. 1 si alin.3,lit.”a”si ale art」 96,

alin. 1 ,lit・,,a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/20 1 9 privind Codul administrativ;

HOTARASTE:

壁上・ Se aproba rectificarea bugetului local pentru anu1 201 9

Pe tOtal,reSPeCtiv sectiunea de dezvoltare si sectiunea de functionare,COnfom anexei nr. 1
1a prezenta hotarare care face parte integranta din aceasta

A吐之Se aproba modificarea Progranului de investitii in

COnfomitate cu rectificarea prevazuta la art. 1.

壁土Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari

Se insarcineaza prlmarul comunel Prm aParatul de specialitate.

31.07.2019

ONTRA S EMNEAZA

Secretar general UAT

Bor肇碑少a

Prezenta hotarare se difuzeaza,aStf計

- 1 exemplar Prefectura Judetului Covasna

-1 exemplar dosar sedinta consiliul local

工exemplar birou impozite si taxe



JUDETUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI SITA BUZAULUI

HOTARIREA Nr. 48/2019

Privind aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul II 20 1 9

Consiliul local al comunei Sita Buzauluijudetul Covasna,intmit in sedinta
Ordinara din data de 3 l.07.201 9 analizand referatul de aprobare al primarului referitor

la proiectul de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul II 20 1 9;

VaZand ca proiectul de hotarare este insotit de rapo血I compartimentului de

SPeCialitate din cadrul primariei prin care se propune adoptarea acestuia ,de avizul comisiei

de specialitate in domeniul programe de dezvoltare economico血anciare’agricultura,

amenaprea teritoriului si de urbanism,PrOteCtia mediului si turism ,PreCum Si de avizul

in baza prevederilor art49,alin. 1 2 din Legea nr.273/2006 privind finantele

Publice locale,Cu mOdificarile si completarile ulterioare si ale ale artJ29 alin. 2 1it.”b“ si

alin.4, lit."a" din Ordonanta de urgenta nr・57俄O1 9 privind Codul administrativ;

in temeiul prevederilor art烏9,alin.1 si alin・3理,a・・si ale at 196, alin. 1,

lit."a” din Ordonanta de urgenta nr.57/201 9 privind Codul administrativ;

A!吐塑造Se aproba executia bugetara pentru trimestrul II 201 9 ,COnfom anexei

nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

3l.07.2019

PRESEDENTE,

Popiqa Dorin-Viorel

B MA/BMA

Prezinta hotarare se difuzeaza astefel:

- 1 exemplar Prefectura Judetului Covasna

-1 exemplar dosar sedinta consiliul local

- 1 exemplar birou financiar contabil,imp.si taxe

C ONTRA S EMNEAZA

eCretar general UAT

Mir砂膠一一



ROMÅNIA

JUDETUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI SITA BUZAULUI

HOTÅRÅREANr. 49 ′2019

Privind actualizarea valorii totaIe a investitiei

Extindere retea de alimentare cu apa in Comuna Si`a BuzauIui,

judetul Covasna,,

Consiliul local al comunei Sita Buzauluijudetul Covasna,intrunit in sedinta ordinara

din data de 3 1.07.201 9 analizand referatul de aprobare al primarului referitor la proiectul de hotarare

Privind actualizarea valorii totale a investitiei ” Extindere retea de alimentare cu apa in Comuna Sita

BuzauIui,judetuI Covasna,,;

VaZand ca proiectul de hotarare este insotit de rapo血I compartimentului de

SPeCialitate din cadrul primariei’de avizul comisiei de specialitate in domeniul programe de dezvoltare

economico-SOCiala,bugetrfunante,administrarea domeniului publi6 si privat al localitatii,Servicii

Si comert precum si avizul pentru legalitate al secretarului;

in confomitate cu prevederile:
-　Legii ur.273/2006 privind finantele publice locale , Cu COmPlet壷le?i modificarile ulterioare;

-　OUG皿28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala’Cu COmPletdrile?i

modificむile ulterioare;

○　○rdinului MDRAP ur.1851/2013 privind aprobarea Nomelor metodoIogice pentru punerea in

aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului national de dezvoltare locala’Cu COmPletarile?i modificarile ulterioare;

一　art.291 din Legea ur.227/2015 privind Codul Fiscal, Cu mOdific狙e givomplet疑le ulterioare;

-　Ordonantei de urgenta nr・ 1 14/201 8 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice

Si a unor masuri fiscal-bugetare’mOdificarea si completarea unor acte nomative si prorogarea unor temene

in baza prevederilor;

-　arL 129 alin. (2) lit. b圧i alin.4,lit.d) din Ordonanta de urgenta ur.57′2019 privind Codul

administrativ;

in temeiul prevederilor artJ39,alin.1 si at 196’alin. (1), lit. a) din Ordonanta de urgenta

nr.57/20 1 9 privind Codul administrativ;

HOTÅRÅ?TE

「‡垣吐. Se aproba actualizarea valorii totale a investitiei,, Extindere r。t。a d。 aIim。ntar。

Cu aPa in Comuna Sita Buzaului, judetuI Covasna・, ,COnfom anexei ur.1 care face parte integrant猫n

PreZenta hotむare.

仝‡墜. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hot狙i se insむcineaza primarul comunei

Sita Buzaului prin aparatul de specialitate.

31.07.2019

PRE?EDINTEP笥置

Prezenta hotarare se difuzeaza astfel:

Viorc量

ー1 exemplar Prefectura judetului Covasna

- 1 exemplar dosar sedinta consiliu

- l exemplar birou financiar-COntabil

- l exemplar MDRAP

Contras emneaz肴

Secretar generaI UAT

Oricean M寄算シ



R O MÅNIA

JUDETUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI SITA BUZAULUI

HOTÅRÅREA Nr. 50 /2019

Privind actuaIizarea valorii totaIe a investitiei
%Extindere retea de canaIizare in satele Sita BuzauIui)Zabratau ’Crasna

din Comuna Sita Buzaului,judetul Covasna,,

Consiliul local al comunei Sita Buzauluijudetul Covasna,intrunit in s。dinta 。rdinara

din data de 3 1.07.2019 analizand referatul de aprobare al primarului referitor la proiectul de hotarare

Privind actualizarea valorii totale a investitiei “Extindere retea de canalizare in satele Sita Buzaului,

Zabratau ’Crasna din Comuna Sita Buzauluijudetul Covasna”;

VaZand ca proiectul de hotarare este insotit de rapo血I compartimentului de

SPeCialitate din cadrul primariei,de avizul comisiei de specialitate in domeniul programe de dezvoltare

economico-SOCiala,buget重nante’administrarea domeniului public si privat a1 1oealitatii,Servicii

Si comert precum $i avizul pentru legalitate al secretarului;

in confomitate cu prevederile:
-　Legii ur.273/2006 privind finantele publice locale , Cu COmPlet狙e?i modific拙e ulterioare;

一　OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, Cu COmPlet誼le?i

modificむile ulterioare;

-　Ordinului MDRAP ur.1851/2013 privind aprobarea Nomelor metodoIogice pentru punerea in

aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 28/2013 pentru aprobarea

Programului national de dezvoltare locala, Cu COmPlet剃e?i modific狙e ulterioare;

-　art.291 din Legea ur.227/2015 privind Codul Fiscal, Cu mOdific5rile?i complet拙e ulterioare;

一　Ordonantei de urgenta nr. 1 14/201 8 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice

Si a皿Or maSuri fiscal-bugetare’mOdificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor temene

in baza prevederilor;

-　arL 129 alin. (2) lit. b) $i alin.4,lit.d) din Ordonanta de urgenta ur.57/2019 privind Codul

administrativ;

in temeiul prevederilor artJ39,alin.1 si at 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanta de urgenta

ur.57/20 1 9 privind Codul administrativ;

HOTÅRÅ?TE

塾生. Se aproba actualizarea valorii totale a investitiei``Extindere retea de canalizare

in satele Sita Buzaului・Zabratau , Crasna din Comuna Sita Buzaului,judetul Covasna・・,COnfom anexei

Ⅲ・ 1 care face parte integrantをdin prezenta hot論re.

坐. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotむ鉦se insむoineaz肴primarul comunei

Sita Buzaului prin aparatul de specialitate.

31.07.2019

PRE?EDINTEP雪洋

Prezenta hotarare se difuzeaza astfel:

Vio reI

ー1 exemplar Prefectura judetului Covasna

-1 exemplar dosar sedinta consiliu

- 1 exemplar birou financiar-COntabil

-1 exemplar MDRAP

Contrasemneaz肴

Secretar general UAT

Oricean Mirela"



JUDETUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI SITA BUZAULUI

HOTARAREA Nr. 51/2019

Pentru aprObarea Proiectului tehnic a=nvestitiei“Racorduri canalizare Zabratau

Si Crasna,COm甲a Sita Buzauluijudetul Covasna”

Consiliul local al comunei Sita BuzauluiJudetul Covasna,intrunit

in sedinta ordinara din data de 3 l.07.2019 analizand referatul de aprobare al primarului

referitor la proiectul de hotarare pentru aprobarea Proiectului tehnic al investitiei寝Racorduri

Canalizare Zabratau si Crasna,COmuna Sita Buzauluijudetul Covasna・,;

VaZand ca proiectul de hotarare este insotit de rapo血I compartimentului de

SPeCialitate din cadrul primariei・de avizul comisiei de specialitate in domeniul programe de

dezvoltare economico-SOCiala,buget血ante,administrarea domeniului public si privat al localitatii,

SerVicii si comert precum si de avizul secretarului;

1uand act de prevederile art.1 alin.(l圧i alin.(2) lit.a), art.3, a正4 si art.5

alin.(2) din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare?i continutul-Cadru al documentatiilor

tehnico-eCOnOmice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finanpe din fonduri publice, Cu

modific誼le?i comp]et綱le ulterioare;

in baza prevederilor art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finantele

Publice locale’Cu mOd萌arile si completarile ulterioare si ale art. 129 alin. 2 1it.”b“ si alin.4,

1it',,d" din Ordonanta de urgenta nr・57/201 9 privind Codul administrativ;

in temeiul prevederilor art.139’alin.1 si art. 196, alin. l, lit.・,a・, din

Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTARASTE:

A畦上Se aproba Proiectului tehnic al investitiei “Racorduri canalizare

Zabratau si Crasna’COmuna Sita Buzauluijudetul Covasna”, COnfom anexei nr.1 la prezenta

hotarare care face parte integranta din aceasta.

A虫2Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se

insarcineaza prlmarul comunel Prln aParatul de specialitate.

31.07.2019

ONTRA SEMNEAZA

general UAT
icean Mirela_

Prezenta hotarare se difuzeaza astfel:

- l exemplar Prefectura judetului Covasna

-1 exemplar dosar sedinta consiliu

- 1 exemplar birou financiar-COntabil



JUDETUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI SITA BUZAULUI

HOTARAREA Nr.52/2019

Privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliu。ocal al comunei Sita Buzauluijudetul Covasna,intrunit

in sedinta extraordinara din data 20.06.201 9;

COnStatand indeplinirea prevederilor art. 1 37,alin. 1 din Ordonanta
de urgenta nr.57/201 9 privind Codul adlninistrativ;

in temeiul prevederilor artJ23’alin" l,ale art」39,alin. 1 si ale art」 96,

alin. 1,lit."a,, din Ordonanta de urgenta nr・57/201 9 privind Codul administrativ;

HOTARASTE:

A!睦Alege ca presedinte de sedinta pentru luna august 2019

Pe d-ul TOHANEAN NICOLAE.

31.07.2019

PRE SEDENTE

Dorin-Viorel

三寒二三二
BMA/BMA

Prezenta hotarare se difuzeaza,aStf掠

- 1 exemplar Prefectura Judetului Covasna

-l exemplar dosar sedinta consiliul local
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Anexa nr.1 la HCL. Nr._________/2019

REGULAMENT
DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

A CONSILIULUI LOCAL AL
COMUNEI SITA BUZAULUI
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CONȚINUTUL REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI
FUNCȚIONARE

CAPITOLUL I

Constituirea Consiliului Local al Comunei Sita Buzaului

CAPITOLUL II
Organizarea Consiliului Local al Comunei Sita Buzaului

SECȚIUNEA 1 – Președintele de ședință

SECȚIUNEA a 2-a – Alegerea viceprimarului

SECȚIUNEA a 3-a – Constituirea și funcționarea comisiilor de specialitate

SECȚIUNEA a 4-a – Secretarul general al subdiviziunii administrativ-teritoriale

CAPITOLUL III

Funcționarea Consiliului Local al Comunei Sita Buzaului

SECȚIUNEA I – Atribuțiile Consiliului Local al Comunei Sita Buzaului

SECȚIUNEA a 2-a – Desfășurarea ședințelor Consiliului Local al Comunei Sita Buzaului

SECȚIUNEA a 3-a – Elaborarea proiectelor de hotărâri

SECȚIUNEA a 4-a – Procedura de vot

SECȚIUNEA a 5-a – Accesul cetățenilor la ședințele Consiliului Local al Comunei Sita Buzaului

CAPITOLUL IV

Întrebări, interpelări, petiții și informarea consilierilor locali

CAPITOLUL V

Drepturile și obligațiile aleșilor locali

SECȚIUNEA 1 – Drepturile aleșilor locali

SECȚIUNEA a 2-a – Obligațiile consilierilor

CAPITOLUL VI

Răspunderi, abateri și sancțiuni

CAPITOLUL VII

Dispoziții finale
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În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele
semnificații:

a) majoritatea - numărul de voturi necesar a fi exprimate de membrii unui organ colegial
pentru adoptarea unui act administrativ, stabilit în condițiile legii;

b) majoritatea absolută - primul număr natural strict mai mare decât jumătate din totalul
membrilor în funcție ai organului colegial;

c) majoritatea calificată - primul număr natural care este mai mare decât valoarea numerică
rezultată în urma aplicării fracției/procentului stabilite/stabilit prin lege la totalul membrilor
organului colegial stabilit în condițiile legii;

d) majoritatea simplă - primul număr natural mai mare decât jumătate din  totalul
membrilor prezenți la o ședință a organului colegial, cu condiția îndeplinirii cvorumului.

CAPITOLUL I

Constituirea Consiliului Local al Comunei Sita Buzaului

Art. 1

Consiliul Local al Comunei Sita Buzaului este  constituit  conform  prevederilor
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, denumit în continuare,Cod.

Art. 2

Consiliul local se compune din consilieri locali aleși în condițiile stabilite de legea pentru
alegerea autorităților administrației publice locale.

Art. 3

(1) Consiliul local se constituie în cel mult 60 de zile de la data desfășurării alegerilor
autorităților administrației publice locale. Anterior constituirii consiliului local,  mandatele
consilierilor locali declarați aleși sunt validate în condițiile prevăzute la art. 114 din Cod.

(2) După validarea mandatelor de consilier local este organizată o ședință privind
ceremonia de constituire a consiliului local, ocazie cu care consilierii locali depun jurământul.

Art. 4

(1) Ședința de constituire a consiliului local va fi convocată de Prefect în cel mult 5 zile
de la comunicarea încheierii judecătoriei prevăzute la art. 114 alin. (5) din Cod ori a comunicării
hotărârii tribunalului în condițiile art. 114 alin. (6) și (7) din Cod, după caz, în situația în care
numărul mandatelor de consilier local, validate, este mai mare decât primul număr natural strict
mai mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului local stabilit potrivit art.  112 din
Cod.

(2) Prefectul îi comunică secretarului general al subdiviziunii  administrativ-teritoriale
data și ora stabilite pentru ședința privind ceremonia de constituire a consiliului local, la care
participă prefectul, subprefectul sau un reprezentant al instituției prefectului desemnat prin ordin
de către prefect. În situații motivate, cu respectarea dispozițiilor alin. (1) prefectul poate
comunica o altă dată și o altă oră.



4

(3) Secretarul general al subdiviziunii administrativ- teritoriale comunică consilierilor
locali ale căror mandate au fost validate data și ora ședinței privind ceremonia de constituire
convocată de prefect, care are loc la sediul consiliului local.

(4) Ședința pentru ceremonia de constituire este condusă de cel mai în vârstă consilier
local al cărui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali ale căror
mandate au fost validate.

(5) Consilierii locali ale căror mandate au fost validate depun jurământul prevăzut la art.
117 din Cod în cadrul ședinței privind ceremonia de constituire a consiliului local.

(6) În cazul în care numărul consilierilor locali care au depus jurământul încondițiile
alin. (5) este mai mic decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul
membrilor consiliului local stabilit potrivit art. 112 din Cod, prefectul convoacă consilierii locali
pentru o a doua ședință privind ceremonia de constituire în termen de 20 de zile de la data primei
ședințe.

(7) În cadrul celei de a doua ședințe pot depune jurământul consilierii locali validați care
au absentat de la prima ședință și supleanții ale căror mandate au fost validate în condițiile  art.
119 din Cod și consilierii locali validați în condițiile art. 114 alin. (6) și (7) din Cod și care nu au
fost convocați la prima ședință de constituire a consiliului local.

(8) Prin excepție de la dispozițiile alin. (7) consilierul local declarat ales care nu a putut
depune jurământul, ca urmare a absenței pentru motive temeinice, poate depune jurământul în
cadrul primei ședințe a consiliului local. Sunt considerate motive temeinice spitalizarea sau
imobilizarea la pat, dovedită prin certificat medical, ori situații precum deplasarea în străinătate
în interes de serviciu, evenimente de forță majoră, cum ar fi inundații sau alte catastrofe care au
împiedicat deplasarea, deces în familie ori alte situații similare.

(9) Consilierul local al cărui mandat a fost validat care nu depune jurământul nici în cea
de a doua ședință privind ceremonia de constituire ori în condițiile prevăzute la alin. (8) sau care
refuză să depună jurământul este considerat demisionat dedrept.

(10) Locurile consilierilor locali declarați aleși ale căror mandate nu au fost validate sau
care sunt considerați demisionați de drept și care nu pot fi completate cu supleanți se declară
vacante prin ordin al prefectului în termen de 5 zile de la prima ședință ordinară a  consiliului
local.

Art. 5

(1) Consilierii locali aleși al căror mandat a fost validat depun următorul jurământ în
limba română: „Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce
stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei / orașului / municipiului /
județului . . . Așa să îmi ajute Dumnezeu!” Formula religioasă de încheiere va  respecta
libertatea convingerilor religioase, jurământul putând fi depus și fără formula religioasă.
Jurământul se imprimă pe un formular special și se semnează, în două exemplare, de fiecare ales
local.

(2) Un exemplar al jurământului se păstrează la dosarul de constituire, iar al doilea se
înmânează consilierului local ales. Dosarul de constituire se păstrează de către secretarul general
al subdiviziunii administrativ-teritoriale.

(3) Consiliul local este legal constituit dacă numărul consilierilor locali care au depus
jurământul în condiţiile art. 4 alin. (5) - (7) este mai mare decât primul număr natural strict mai
mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului local, stabilit potrivit art. 112 din Cod.
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(4) Data constituirii consiliului local este considerată data desfăşurării primei şedinţe
privind ceremonia de constituire a consiliului local, respectiv a celei de a doua, dupăcaz.

(5) În termen de 3 zile de la data constituirii consiliului local, în condiţiile alin. (4),
prefectul emite un ordin privind constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituire a
consiliului local, care se comunică secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-
teritoriale şi se aduce la cunoştinţă publică.

(6) În situaţia în care consiliul local nu este legal constituit în condiţiile alin.  (3), în
termen de 3 zile de la împlinirea termenului prevăzut la art. 4 alin. (6) prefectul emite un ordin
privind constatarea neîndeplinirii condiţiilor legale de constituire a consiliului local, în care se
menţionează motivele neconstituiriiacestuia.

(7) Ordinul prefectului prevăzut la alin. (5), respectiv alin. (6) prevede, dacă este cazul, şi
situaţiile în care este necesară validarea mandatelor supleanţilor. Ordinul prefectului care
cuprinde situaţiile în care este necesară validarea mandatelor supleanţilor se  comunică
judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut loc
alegeri, partidelor politice şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au
propus candidaţi şi secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

CAPITOLUL II
Organizarea Consiliului Local al Comunei Sita Buzaului

SECȚIUNEA 1 – Președintele de ședință
Art. 6
(1) După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, în prima ședință,

pe o perioadă de cel mult 3 luni, un președinte de ședință care conduce ședințele consiliului și semnează
hotărârile adoptate de acesta. Președintele de ședință se alege prin vot deschis cu majoritate simplă,
prevăzută la art. 5, lit. ee) din Cod.

(2) Consilierul local ales în condițiile alin. (1) poate fi schimbat din funcție, la inițiativa a
cel puțin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție, prin hotărâre adoptată cu
majoritate absolută.

(3) În cazul în care președintele de ședință lipsește, la propunerea consilierilor locali, din
rândul acestora este ales un alt președinte de ședință, prin hotărâre adoptată cu majoritate simplă, care
conduce ședința respectivă. Acesta exercită pentru această ședință atribuțiile prevăzute de prezentul
regulament pentru președintele de ședință.

(4) Președintele de ședință exercită următoarele atribuții principale:
a) conduce ședințele consiliului local;
b) stabilește timpul alocat dezbaterii fiecărui proiect de hotărâre;
c) stabilește, în funcție de timpul alocat fiecărui proiect de hotărâre și de  numărul

consilierilor înscriși la cuvânt, timpul alocat luării de cuvânt fiecărui consilier local;
d) președintele de ședință este obligat să asigure luarea cuvântului de către inițiator pentru

susținerea proiectului de hotărâre ori de câte ori acesta o solicită;
e) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri și anunță rezultatul votării, cu

precizarea voturilor pentru, a voturilor împotrivă și a abținerilor numărate și evidențiate de
secretarul generalal subdiviziunii administrativ-teritoriale în procesul- verbal al ședinței;

f) semnează procesul-verbal al ședinței;
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g) asigură menținerea ordinii, în condițiile regulamentului de organizare și funcționare a
consiliului local;

h) supune votului consilierilor  locali orice problemă care intră în competența de soluționare
a consiliului local;

i) aplică sancțiunile prevăzute la art. 233 alin. (1) din Cod sau propune consiliului aplicarea
unor asemenea sancțiuni, după caz;
j) îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege, de regulamentul de organizare și funcționare

a consiliului local sau alte însărcinări date de către consiliul local.

SECȚIUNEA a 2-a – Alegerea viceprimarului

Art. 7

(1) Viceprimarul este subordonat primarului și, în situațiile prevăzute de lege,
înlocuitorul de drept al acestuia, situație în care exercită, în numele primarului, atribuțiile ce îi
revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atribuțiile sale viceprimarului.

(2) Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor
consiliului local, lapropunerea primarului sau a consilierilor locali.

(3) Exercitarea votului se face pe bază de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se
realizează prin hotărâre a consiliului local.

(4) Eliberarea din funcție a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre
adoptată, prin vot secret, cu majoritatea a două treimi din numărul consilierilor în funcție, la
propunerea temeinic motivată a primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în
funcție. Eliberarea din funcție a viceprimarului nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului
consiliului local.

(5) La deliberarea și adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau eliberarea din funcție
a viceprimarului participă și votează consilierul local care candidează la funcția de viceprimar,
respectiv viceprimarul în funcție a cărui schimbare se propune.

(6) Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul își păstrează statutul de consilier local,
fără a beneficia de indemnizația aferentă acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilitățile
specifice funcției de viceprimar prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu
modificările și completările ulterioare.

(7) Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În
cazul în care mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea de  consilier local,
înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept și mandatul viceprimarului, fără
vreo altă formalitate.

SECȚIUNEA a 3-a – Constituirea și funcționarea comisiilor de specialitate

Art. 8

(1) După constituire, consiliul local își organizează comisii de specialitate, pe principalele
domenii de activitate, în termenul stabilit prin regulamentul de organizare și funcționare a
consiliului local.

(2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.
(3) Operațiunile desfășurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de

specialitate, domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, numărul și
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denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii și modul de stabilire a locurilor ce revin
fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenți, precum și componența nominală a
acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, cu respectarea configurației politice de la
ultimele alegeri locale. Numărul membrilor unei comisii este întotdeauna impar.

(4) Numărul locurilor ce revine  fiecărui grup de consilieri sau consilierilor  independenți
în fiecare comisie de specialitate se stabilește de către consiliul local, cu respectarea configurației
politice de la ultimele alegeri locale.

(5) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a
consilierilor independenți de către consiliul local, avându-se în vedere, de regulă,  opțiunea
acestora, pregătirea lor profesională și domeniul în care își desfășoară activitatea. În funcție de
numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din cel puțin o comisie și din cel
mult 3 comisii, dintre care una este comisia debază.

Art. 9
(1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuții principale:
a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;
b) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri și asupra problemelor analizate, pe care

le prezintă consiliului local;
c) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului

local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.
(2) Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă.

Art. 10
(1) Comisiile de specialitate își aleg, prin votul deschis al majorității absolute a

consilierilor locali ce o compun, câte un președinte și câte un secretar.
(2) Președintele comisiei de specialitate are următoarele atribuții principale:
a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local, aparatul de

specialitate al primarului, organismele prestatoare de servicii publice locale și cu celelalte
comisii;

b) convoacă ședințele comisiei conform procedurii prevăzute în regulamentul de
organizare și funcționare a consiliului local și informează secretarul general al subdiviziunii
administrativ-teritoriale cu privire la data și loculședinței;

c) conduce ședințele comisiei;
d) susține în ședințele consiliului local avizele formulate de comisie;
e) anunță rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar;
f) îndeplinește orice alte atribuții referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege sau

stabilite de consiliul local;
g) comunică secretarului general al subdiviziunii administrativ-teritoriale în termen

rezonabil, până la finalul fiecărei luni calendaristice, prezența și procesele-verbale ale fiecărei
ședințe ale comisiei de specialitate.

(3) Președintele comisiei de specialitate poate propune ca la lucrările comisiei să participe
și alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesar și poate participa la lucrările
celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanță pentru comisia pe care o
conduce.

(4) Secretarul comisiei îndeplinește următoarele atribuții principale:
a) efectuează apelul nominal și ține evidența participării la ședințe a membrilor comisiei;
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b) numără voturile și îl informează pe președinte asupra cvorumului necesar pentru
emiterea fiecărui aviz și asupra rezultatului votării;

c) asigură redactarea avizelor, a proceselor-verbale și a altor documente prevăzute de
lege;

d) îndeplinește orice alte sarcini sau însărcinări stabilite de comisie sau de către
președintele acesteia.

Art. 11
(1) Comisiile de specialitate lucrează în plen și deliberează cu votul majorității simple a

membrilor lor.
(2) Participarea membrilor comisiei la ședințele acesteia este obligatorie. Dacă absențele

continuă, fără a fi motivate, președintele comisiei poate propune consiliului local aplicarea
sancțiunilor prevăzute laart. 233 din Cod.

(3) Comisia poate invita să participe la ședințele sale specialiști din cadrul aparatului de
specialitate al primarului sau din afara acestuia. Au dreptul să participe la ședințele comisiei și
inițiatorii propunerilor ce stau la baza lucrărilor comisiei. Comisia poate invita și alte persoane
care să participe ladezbateri.

(4) Ședințele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice.
(5) Comisia poate hotărî ca unele ședințe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi

să se desfășoare cu ușile închise.
(6) Convocarea ședințelor comisiei se face prin mijloace electronice, de către

președintele acesteia cu cel puțin 3 zile înainte sau de îndată, în situația ședințelor convocate în
condițiile art. 134, alin. 4 din Cod.

(7) Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea președintelui.  Oricare  dintre
membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

(8) Ședințele comisiilor de specialitate se desfășoară înaintea ședințelor consiliului local,
atunci când ordinea de zi a ședinței acestuia cuprinde sarcini sau proiecte de hotărâri asupra
cărora i se solicită avizul.

(9) În situația descrisă la alin. (8), convocarea ședințelor comisiilor de specialitate se va
face cel mai târziu în preziua indicată prin adresa de înaintare a secretarului general al
subdiviziunii administrativ-teritoriale ca fiind ziua de convocare a ședinței Consiliului Local;

(10) Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri sau a celorlalte probleme repartizate
comisiei de către secretarul general al subdiviziunii administrativ-teritoriale,  președintele
acesteia desemnează un consilier local care prezintă în cadrul ședinței proiectele și, după caz,
celelalte probleme aflate pe ordinea de zi, care nu sunt prezentate deinițiator.

(11) Secretarul comisiei sau, în lipsa acestuia, consilierul local desemnat în conformitate
cu alin. (9) întocmește avizul, cu caracter consultativ, al comisiei, pe baza amendamentelor și a
propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor
consilierilor locali prezenți.

(12) Avizele întocmite de comisie cuprind separat, cu motivarea necesară, atât
amendamentele și propunerile acceptate, cât și cele respinse.

(13) Avizele întocmite sunt prezentate secretarului general al subdiviziunii administrativ-
teritoriale, care asigură transmiterea acestora către consilierii locali, cel mai târziu înainte de
aprobarea ordinii de zi.

(14) Votul în comisii este, de regulă, deschis. În anumite situații comisia poate hotărî ca
votul să fie secret, stabilind, de la caz la caz, și modalitatea de exprimare a acestuia.
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(15) Lucrările ședințelor comisiei se consemnează, prin grija secretarului acesteia, într-un
proces-verbal. După încheierea ședinței, procesul-verbal este semnat de către președintele și
secretarul comisiei.

(16) Președintele poate încuviința ca procesele-verbale ale ședințelor să fie consultate de
alte persoane interesate care nu au participat la ședință, cu excepția proceselor-verbale întocmite
în ședințele ale căror lucrări s-au desfășurat cu ușile închise.

(17) Atribuțiile comisiilor de specialitate
Comisiile de specialitate avizează proiecte de hotărâri în domeniile de  activitate  după

cum urmează:
I.Comisia pentru activitati economico-financiare, agricultură, amenajarea teritoriului și
urbanism, protectia mediului si turism avizează proiecte de hotărâri în următoarele domenii:
1.Organizarea şi amenajarea teritoriului;
2.Administrarea domeniului public şi privat al comunei;
3.Planuri de organizare şi dezvoltare urbanistică a comunei;
4.Aprobarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
5.Aprobarea Regulamentului local de urbanism;
6.Protecţia şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor şi rezervaţiilor

naturale;
7.Aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local,

realizarea de lucrări publice;
8.Darea în administrare, concesionare, închirierea, vânzarea sau cumpărarea de bunuri din domeniul

public sau privat al comunei;
9.Concesionarea de servicii publice de interes local;
10.Însuşirea de expertize privind vânzarea de bunuri aparţinând domeniului privat al comunei,
vânzarea de bunuri proprietate privată a comunei în condiţiile legii, schimburi de terenuri, schimburi
de servicii publice de interes local delimitarea sau partajarea imobilelor aflate în indiviziune cu
domeniul privat, renunţările la drepturi în favoarea terţelor persoane;
11.Orice alt domeniu compatibil cu cele de mai sus.
12.Studii, prognoze orientative ,programe si strategii de dezvoltare economico-socială si de mediu;
13. Propuneri de denumiri străzi, alteobiective;
14.Iînfiinţarea de instituţii, servicii publice precum şi agenţi economici de interes local;
15.Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiilor, serviciilor publice subordonate şi al
societăţilor comerciale pe care le înfiinţează şi organizează;
16.Instituie norme specifice pentru instituţiile, serviciile publice şi societăţile de interes local;
17.Hotărăşte asupra privatizării societăţilor comerciale pe care le-a înfiinţat;
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18.Buget local, virări de credite, utilizarea rezervei bugetare, împrumuturi, contul de încheiere a
exerciţiului bugetar;
19.Impozite, taxe locale şi taxe speciale în condiţiile legii;
20.Acordarea de facilităţi la plata impozitelor şi taxelor locale precum şi la plată altor venituri la
bugetul local pentru persoane fizice şi juridice în condiţiile legii;
21. contractarea si /sau garantarea imprumuturilor, precum si contractarea de datorie publica locala
prin emisiuni de titluri de valoare, in numele unitatii administrativ-teritoriale;
22.Numeşte şi   eliberează din funcţie membrii consiliilor de administraţie sau reprezentanţii
AGA la societăţile înfiinţate de Consiliul Local;
23.Numirea sancţionarea şi eliberarea din funcţie în condiţiile legii a conducătorilor instituţiei şi
serviciilor publice de interes local aflate sub autoritatea consiliului local
24.Orice alt domeniu compatibil cu cele de mai sus.

II. Comisia pentru munca si protectie sociala, protectie copii, tineret si sport
1. Asigura cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind sanatatea,

tineretul, sportul si protectie sociala, servicii sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu
handicap, a persoanelor varstice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociala;

2. Conferirea persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite, a titlului de
cetăţean de onoare al comunei;

3.  Atributii privind  infiinarea, organizarea si statul de functii ale aparatului de specialitate al
primarului, ale institutiilor publice de interes local, reorganizarea si statul de functii ale regiilor
autonome de interes local, precum si infiintarea, reorganizarea sau desfiinatrea de societati de interes
local si statul de functii al acestora;
4. Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiilor, serviciilor publice subordonate şi al
societăţilor comerciale pe care le înfiinţează şi organizează;

5. Stabilirea legăturilor de colaborare, cooperare şi înfrăţire cu localităţi, din
străinătate;
6.Colaborarea cu instituţii şi autorităţi publice din ţară sau străinătate în vederea
realizării unor acţiuni de interes comun;

III.Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, activitati social-culturale si culte avizează
proiecte de hotărâri pentru următoarele domenii de activitate:

1. Activitatea cultelor religioase;
2.Conferirea persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite, a titlului de
cetăţean de onoare al comunei;
3. Acordarea de sprijin financiar pentru acţiuni culturale cu impactdeosebit
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4. Protecţia şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor şi
rezervaţiilor naturale

5. Stabilirea legăturilor de colaborare, cooperare şi înfrăţire cu localităţi, din străinătate;
6. Colaborarea cu instituţii şi autorităţi publice din ţară sau străinătate în vederea

realizării unor acţiuni de interes comun;
7. Crearea condiţiilor necesare bunei funcţionări a instituţiilor de învăţământ,

sanitare, de cultură potrivit legii şi competenţelor legale ;
8. Orice alt domeniu compatibil cucele de mai sus.

IV.Comisia juridică și de disciplină avizează proiecte de hotărâre pentru următoarele
domenii:
1. Statutul comunei;

2. Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local;
3. Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului;
4. Organizarea de servicii publice de gospodărie comunală, transport local, reţele edilitare şi
alte asemenea;
5. Protecţia copilului şi asistenţă socială;
6. Comerţ şi liberă iniţiativă;
7. Organizarea de pieţe, târguri,oboare şi bazare;
8. Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea instituţiilor debinefacere;
9. Aprobarea desfăşurării referendumurilor;
10. Asigurarea desfăşurării activităţilor sportive;
11. Asigurarea condiţiilor necesare bunei funcţionări a instituţiilor de tineret şi sport din
comună;;
12. Participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală şi  de cooperare
transfrontalieră;
13. Ordine publică, drepturi şi libertăţi fundamentale ale cetăţenilor;
14. Asocierea şi cooperarea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale în vederea
înfiinţării de Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară;
15. Orice alt domeniu compatibil cu cele de maisus.
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Art. 12
(1) Consiliile locale pot organiza comisii speciale de analiză și verificare formate din

consilieri locali, pe perioadă determinată, la propunerea unei treimi din  numărul consilierilor
locali în funcție sau a primarului. Componența, obiectivele și perioada de desfășurare a
activităților acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Membrii comisiei acționează în
limitele stabilite prin hotărâre.

(2) Comisia de analiză și verificare prezintă consiliului local ori primarului, după caz, la
termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor și verificărilor efectuate. Raportul
cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătățire a activității în domeniul supus
analizei sau verificării.

(3) Consiliile locale pot organiza, din proprie inițiativă sau din inițiativa primarului, după
caz, comisii mixte formate din consilieri locali, funcționari publici și alți specialiști, pe perioadă
determinată. Componența comisiilor mixte, obiectivele și perioada de desfășurare a activității
acestora se stabilesc prin hotărâri ale consiliilor locale. Ședințele comisiilor mixte sunt publice.

SECȚIUNEA a 4-a – Secretarul general al subdiviziunii administrativ-teritoriale

Art. 13

(1) Secretarul general al subdiviziunii administrativ- teritoriale îndeplinește, în condițiile
legii, următoarele atribuții:

a. avizează proiectele de hotărâri și contrasemnează pentru legalitate hotărârile
consiliului local;

b. participă la ședințele consiliului local;
c. asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre consiliul local și

primar, precum și între aceștia și prefect;
d. coordonează organizarea arhivei și evidența statistică a hotărârilor consiliului local;



13

e. asigură transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele
interesate a proiectelor de hotărâre, precum și a hotărârilor de consiliu local;

f. asigură procedurile de convocare a consiliului local, și efectuarea lucrărilor de
secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului- verbal  al ședințelor  consiliului local,
și redactarea hotărârilor consiliului local;

g. asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local și comisiilor de
specialitate ale acestuia;

h. poate propune primarului, înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi  a
ședințelor ordinare ale consiliului local;

i. efectuează apelul nominal și ține evidența participării la ședințele consiliului local, a
consilierilor locali;

j. numără voturile și consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă președintelui de
ședință, sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia;

k. informează președintele de ședință sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu
privire la cvorumul și la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a  consiliului
local;

l. asigură întocmirea dosarelor de ședință, legarea, numerotarea paginilor, semnarea și
ștampilarea acestora;

m.urmărește ca la deliberarea și adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte
consilierii locali care se încadrează în dispozițiile art. 228, alin. (2) din Cod; informează
președintele de ședință, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea
situații și face cunoscute sancțiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;

n. certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva subdiviziunii administrativ-
teritoriale;

o. poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu
privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu
modificările şi completările ulterioare, actul constitutiv şi statutul asociaţiilor de dezvoltare
intercomunitară din care face parte unitatea administrativ-teritorială în cadrul căreia funcţionează;

p. alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local.

CAPITOLUL III

Funcționarea Consiliului Local al Comunei Sita Buzaului

SECȚIUNEA 1 – Atribuțiile Consiliului Local al Comunei Sita Buzaului

Art. 14

(1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de
interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale
administraţiei publice locale sau centrale.

(2) Consiliul Local al comunei Sita Buzaului exercită, în principal, următoarele atribuții:
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a) atribuţii privind unitatea administrativ- teritorială, organizarea proprie, precum şi
organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de
interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local;

b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi demediu;
c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local;
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.
(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
a) aprobă statutul comunei, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a

consiliului local; prin ordin al ministrului de resort se aprobă un model orientativ al statutului
unităţii administrativ- teritoriale, precum şi un model orientativ al regulamentului de organizare şi
funcţionare a consiliului local;

b) alege viceprimarul, din rândul consilierilor locali, la propunerea primarului sau a
consilierilor locali, în condiţiile art. 152, alin. (2) din Cod;

c) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de
funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local,
reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi înfiinţarea,
reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi statul de funcţii al acestora;

d) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile
corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii;

e) hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice, societăţi şi regii
autonome, în condiţiile legii.

(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul unităţii administrativ-teritoriale, virările de

credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor,

precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele
unităţii administrativ- teritoriale, în condiţiile legii;

c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;
d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările

de investiţii de interes local, în condiţiile legii;
e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii

administrativ-teritoriale;
f) asigură un mediu favorabil înfiinţării şi/sau dezvoltării afacerilor, inclusiv prin

valorificarea patrimoniului existent, precum şi prin realizarea de noi investiţii care să  contribuie
la îndeplinirea programelor de dezvoltare economică regională şi locală;

g) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu
prevederile angajamentelor asumate de România  în calitate de stat membru al Uniunii Europene
în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

(5) Dacă bugetul unităţii administrativ-teritoriale, prevăzut la alin. (4) lit. a), nu poate fi
adoptat după două şedinţe consecutive, care au loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se
desfăşoară pe baza bugetului anului precedent până la adoptarea noului buget, dar nu  mai târziu
de 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea
I.

(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:
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a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosinţă
gratuită a bunurilor proprietate publică a municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice
de interes local, în condiţiile legii;

b) hotărăşte vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în folosinţă gratuită sau
închirierea bunurilor proprietate privată a municipiului, după caz, în condiţiile legii;

c) avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi
urbanism ale localităţilor;

d) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de orice alte
obiective de interes public local.

(7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit
competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de
interes local privind:

a) educaţia;
b) serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor

vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
c) sănătatea;
d) cultura;
e) tineretul;
f) sportul;
g) ordinea publică;
h) situaţiile de urgenţă;
i) protecţia şi refacerea mediului;
j) conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură,

a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
k) dezvoltarea urbană;
l) evidenţa persoanelor;
m) podurile şi drumurile publice;
n) serviciile comunitare de utilităţi publice de interes local;
o) serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi deprim ajutor;
p) activităţile de administraţie social-comunitară;
q) locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii

administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;
r) punerea în valoare, în interesul colectivităţii locale, a resurselor naturale de pe raza

unităţii administrativ- teritoriale;
s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege.
(8) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:
a) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
b) aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale

şi a utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa.
(9) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:
a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau

străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de
interes public local;

b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea municipiului cu unităţi administrativ-teritoriale
din alte ţări;
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c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-
teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale
ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.

(10) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), b) şi d), consiliul local:
a) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al

celui de administrare, lucrările şi fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea şi funcţionarea
clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea autorităţi sau instituţii publice a căror activitate
prezintă un interes local. Bunurile achiziţionate pentru dotări rămân în proprietatea unităţii
administrativ-teritoriale;

b) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul instituţiei sau autorităţii publice titulare a
dreptului de proprietate sau de administrare, lucrări de amenajare, dotare şi întreţinere a clădirilor
sau terenurilor aflate în proprietatea publică sau privată a statului, în scopul creşterii nivelului de
atractivitate turistică a unităţii administrativ-teritoriale, cu condiţia ca, prin acordul exprimat,
titularul dreptului să permită accesul publicului în spaţiile astfel îmbunătăţite pe o perioadă de
minimum 5 ani. Bunurile achiziţionate pentru dotări rămân în proprietatea unităţii administrativ-
teritoriale.

(11) Pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) consiliul local poate solicita
informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la conducătorii organismelor prestatoare de
servicii publice şi de utilitate publică de interes local.

(12) Consiliul local hotărăşte acordarea unor sporuri şi a altor facilităţi, potrivit legii,
personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice de
interes local.

(13) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite
deosebite titlul de cetăţean de onoare al municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest
regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit. Acest regulament poate fi parte
integrantă a statutului unităţii administrativ-teritoriale.

(14) Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii, în toate domeniile de interes local, cu
excepţia celor date în mod expres în competenţa altor autorităţi publice, precum şi orice alte
atribuţii stabilite prin lege.

SECȚIUNEA a 2-a – Desfășurarea ședințelor Consiliului Local al Comunei Sita
Buzaului

Art. 15

(1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani în condițiile legii privind alegerea
autorităților administrației publice locale.

(2) Mandatul consiliului local se exercită de la data la care consiliul local este legal
constituit până la data la care consiliul local nou-ales este legal constituit.

(3) Mandatul consiliului local poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau
catastrofă ori alte situații expres prevăzute de lege atunci când, din cauza acestor situații,  nu pot
fi organizate alegeri în condițiile alin. (1).

Art. 16

(1) Consiliul local se întrunește în ședințe ordinare, cel puțin o dată pe lună, la
convocarea primarului.
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(2) Consiliul local se poate întruni și în ședințe extraordinare la convocarea:
a) primarului;
b) a cel puțin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție;
c) primarului, ca urmare a solicitării prefectului, în condițiile prevăzute la art. 257 alin.

(2) din Cod.

Art. 17

c);

(1) Consiliul local se convoacă după cum urmează:
a) prin dispoziție a primarului, în cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1), alin. (2) lit. a) și

b) prin convocare semnată de către consilierii locali care au această inițiativă, în cazul
prevăzut la art. 16 alin. (2) lit. b).

(2) Consilierii locali pot fi convocați în scris sau prin mijloace electronice, prin grija
secretarului general al subdiviziunii administrativ-teritoriale, cel târziu în ziua ulterioară primirii
de către acesta a dispoziției sau documentului de convocare inițiat de cel puțin o treime din
numărul consilierilor locali în funcție.

(3) Data ședinței consiliului local precizată cu ocazia convocării este stabilită, cu
respectarea modului de calcul al termenelor procedurale, prevăzut de art. 181 din Legea nr.
134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, astfel:

a) în termen de 5 zile de la data comunicării dispoziției de convocare pentru ședințele
ordinare;

b) în termen de 3 zile de la data comunicării dispoziției sau documentului de convocare
pentru ședințele extraordinare.

(4) În caz de forță majoră și/sau de maximă urgență pentru rezolvarea intereselor
locuitorilor subdiviziunii administrativ-teritoriale, convocarea acestuia pentru ședința
extraordinară, prin excepție de la prevederile alin. (3) lit. b), se face de îndată.

(5) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu următoarele informații  despre
ședință:

a) data, ora și locul desfășurării;
b) proiectul ordinii de zi;
c) materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi;
d) modalitatea prin care sunt puse la dispoziția consilierilor locali, potrivit opțiunilor

acestora, materialele înscrise pe proiectul ordinii dezi;
e) indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de

hotărâri;
f) invitația de a formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
(6) Secretarul general al subdiviziunii administrativ- teritoriale transmite prefectului, sub

semnătura sa, evidența prezenței consilierilor locali la convocările pentru ședințele care nu s-au
putut desfășura din lipsa cvorumului, în termen de 3 zile de la data  convocării.  Evidența
transmisă prefectului precizează și situațiile în care, urmare a ultimei absențe, a intervenit cazul
de încetare de drept a mandatului prevăzut la art. 204 alin. (2) lit. e) dinCod.

(7) În toate cazurile, convocarea se consemnează în procesul-verbal al ședinței.

Art. 18



18

(1) Proiectul ordinii de zi se redactează de către secretarul general al unitatii
administrativ-teritoriale și compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, ca anexă la documentul de convocare la propunerea primarului sau a consilierilor
locali, după caz, în condițiile legii.

(2) Este obligatorie înscrierea pe proiectul ordinii de zi a proiectelor de hotărâri care
întrunesc condițiile prevăzute de art. 23 alin. 8 din prezentul regulament.

(3) Proiectul ordinii de zi a ședinței consiliului local poate cuprinde proiecte de hotărâri,
cu menționarea titlului și a inițiatorului, rapoarte ale primarului, ale viceprimarului, ale
consilierilor locali, ale comisiilor de specialitate, ale comisiilor speciale sau mixte, rapoarte sau
informări ale conducătorilor organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică în
unitățile administrativ-teritoriale, după caz, precum și orice alte probleme de interes local.

(4) Proiectul ordinii de zi a ședinței consiliului local se aduce la cunoștință locuitorilor
subdiviziunii administrativ-teritoriale prin mass-media, prin afișarea pe pagina de internet a
subdiviziunii administrativ-teritoriale sau prin orice alt mijloc de publicitate.

(5) Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face în situația  în
care acesta nu îndeplinește condițiile prevăzute la 18 alin. (2) din prezentul  Regulament sau
numai cu acordul inițiatorului, dacă acesta îndeplinește condițiile prevăzute la art. 18 alin. 2

(6) Ordinea de zi a ședinței se aprobă cu majoritate simplă, la propunerea celui/celor care
a/au cerut convocarea consiliului local.

(7) Suplimentarea ordinii de zi se aprobă numai pentru probleme urgente cu majoritate
simplă.

(8) În cazul neaprobării proiectului ordinii de zi, în condițiile prevăzute la alin. (7), nu se
acordă indemnizația cuvenită consilierilor locali pentru ședința respectivă.

Art. 19

(1) Ședințele consiliului local se desfășoară legal în prezența majorității consilierilor
locali în funcție.

(2) Prezența consilierilor locali la ședință este obligatorie, cu excepția cazului în care
aceștia absentează motivat. Absența este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a
intervenit din cauza:

a) unei boli care a necesitat spitalizarea sau a unei stări de sănătate pentru care s-a
eliberat certificat de concediu medical;

b) unei deplasări în străinătate;
c) unor evenimente de forță majoră;
d) în cazul decesului soției/soțului consilierului local sau al unei rude de până la gradul al

II-lea a consilierului local ales ori al soției/soțului acestuia, inclusiv.
(3) Consilierul local care absentează nemotivat de două ori consecutiv la ședințele

consiliului local este sancționat, în condițiile art. 233 din Cod.
(4) Consilierii locali sunt obligați să își înregistreze prezența în evidența ținută de

secretarul general al subdiviziuniiadministrativ-teritoriale.
(5) Consilierul local care nu poate lua parte la ședință este obligat să  aducă  această

situație la cunoștința secretarului general al subdiviziunii administrativ-teritoriale.

Art. 20
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(1) La lucrările consiliului local pot asista și lua cuvântul, fără drept de vot, prefectul,
președintele consiliului județean sau reprezentanții acestora, deputații și senatorii, miniștrii și
ceilalți membri ai Guvernului, secretarii și subsecretarii de stat, conducătorii serviciilor publice
deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, conducătorii compartimentelor de
resort și conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică din
unitățile administrativ-teritoriale, în problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate,
precum și alte persoane interesate.

(2) Dezbaterea proiectului de hotărâre sau a problemelor se face, de regulă, în ordinea în
care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată în conformitate cu prevederile prezentului
regulament și ale Codului Administrativ.

(3) Președintele de ședință este obligat să asigure luarea cuvântului de către inițiator
pentru susținerea proiectului de hotărâre ori de câte ori acesta o solicită, precum și de către
delegatul sătesc, după caz.

(4) Consilierii locali participă la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Consilierii locali
sunt obligați ca în cuvântul lor să se refere exclusiv la problema care formează obiectul
dezbaterii.

(5) Președintele de ședință are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcție de
obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului local spre aprobare timpul alocat
fiecărui vorbitor, precum și timpul total de dezbatere a proiectului.

(6) Președintele de ședință permite oricând unui consilier local să răspundă într-o
problemă de ordin personal, în probleme prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare
a consiliului sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.

(7) Președintele de ședință sau reprezentantul oricărui grup de consilieri locali poate
propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuția consiliului local. Propunerea de
încheiere a dezbaterii se supune votului, iar discuțiile  se sistează dacă propunerea este adoptată
cu majoritate simplă.

(8) Este interzisă adresarea de insulte sau calomnii de către consilierii locali prezenți la
ședință, precum și dialogul dintre vorbitori și persoanele aflate în sală.

(9) Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale și pe articole,  consilierii
locali, precum și ceilalți inițiatori prezenți la ședință putând formula  amendamente de  fond sau
de formă. Amendamentele se supun votului consiliului local în ordinea în care au fost formulate.

(10) Sinteza dezbaterilor din ședințele consiliului local, precum și modul în care și-a
exercitat votul fiecare consilier local în parte se consemnează într-un proces-verbal, semnat de
președintele de ședință și de secretarul general al subdiviziuniiadministrativ-teritoriale.

(11) Președintele de ședință, împreună cu secretarul general al subdiviziunii
administrativ-teritoriale își asumă, prin semnătură, responsabilitatea veridicității celor
consemnate.

(12) La începutul fiecărei ședințe, secretarul general al subdiviziunii administrativ-
teritoriale supune spre aprobare procesul-verbal al ședinței anterioare. Consilierii locali și
primarul au dreptul ca, în cadrul ședinței curente a consiliului local, să conteste conținutul
procesului- verbal și să ceară menționarea exactăa opiniilor exprimate în ședința anterioară.

(13) Procesul- verbal semnat de președintele de ședință și de către secretarul general al
subdiviziunii administrativ-teritoriale, precum și documentele care au fost dezbătute în ședința
anterioară se depun într-un dosar special al ședinței respective, care se numerotează și  se
sigilează de președintele de ședință și de secretarul general al subdiviziunii administrativ-
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teritoriale, după aprobarea procesului- verbal sau de către persoana cu atribuții în acest sens,
desemnată în condițiile legii.

(14) În termen de 3 zile de la data aprobării procesului-verbal al ședinței, secretarul
general al subdiviziunii administrativ-teritoriale afișează la sediul primăriei și publică pe pagina
de internet a subdiviziunii administrativ-teritoriale o copie a procesului- verbal al ședinței.

Art. 21. Adoptarea hotărârilor de Consiliu Local

(1) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate
absolută sau simplă, după caz.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea
dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea
calificată definită de prezentul regulament, de două treimi din numărul consilierilor locali în
funcție.

(3) Se adoptă cu majoritatea absolută prevăzută de prezentul regulament a consilierilor
locali în funcție următoarele hotărâri ale consiliului local:

a) hotărârile privind bugetul local;
b) hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condițiile legii;
c) hotărârile prin care se stabilesc impozite și taxelocale;
d) hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare județeană, regională, zonală

sau de cooperare transfrontalieră;
e) hotărârile privind organizarea și dezvoltarea urbanistică a localităților și amenajarea

teritoriului;
f) hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorități publice, cu persoane

juridice române sau străine;
g) hotărârile privind administrarea patrimoniului;
h) hotărârile privind participarea Consiliului Local cu împrumuturi, capital sau cu

bunuri, după caz, în numele şi în interesul colectivităţii locale, la înfiinţarea, funcţionarea şi
dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local
sau judeţean, în condiţiile legii, așa cum sunt definite la art. 92 din Cod;

i) alte hotărâri necesare bunei funcționări a consiliului local, stabilite prin legi speciale
sau regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local.

Art. 22

(1) După desfășurarea ședinței, hotărârile consiliului local se semnează de către
președintele de ședință și se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al
subdiviziunii administrativ-teritoriale.

(2) În cazul în care președintele de ședință refuză, în scris, să semneze, hotărârea
consiliului local se semnează de 2 consilieri locali dintre cei care au participat la ședință prin
tragere lasorți.

(3) Secretarul general al subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează
hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea ședință a
consiliului local, depune în scris și expune în fața acestuia opinia sa motivată, care  se
consemnează în procesul- verbal al ședinței.
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SECȚIUNEA a 3-a – Elaborarea proiectelor de hotărâri

Art. 23

(1) Proiectele de hotărâri pot fi inițiate de primar, de consilierii locali sau de cetățeni.
Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al
subdiviziunii administrativ-teritoriale și al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului.

(2) Proiectele de hotărâri și referatele de aprobare ale acestora se redactează în
conformitate cu normele de tehnică legislativă.

(3) Proiectele de hotărâri ale consiliului local însoțite de referatele de aprobare ale
acestora și de alte documente de prezentare și de motivare se înregistrează și se transmit de
secretarul general al subdiviziunii administrativ-teritoriale:

a) compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului în
vederea analizării și întocmirii rapoartelor de specialitate;

b) comisiilor de specialitate ale consiliului local în vederea dezbaterii și întocmirii
avizelor.

(4) Nominalizarea compartimentelor de resort și a comisiilor de specialitate cărora li se
transmit proiectele de hotărâri ale consiliului local, precum și celelalte documente, potrivit
prevederilor alin. (3), se face de către primar împreună cu secretarul general al subdiviziunii
administrativ-teritoriale.

(5) Odată cu transmiterea proiectelor de hotărâri se comunică și data de depunere a
rapoartelor și a avizelor, avându-se grijă ca rapoartele compartimentelor de resort să poată fi
transmise și comisiilor de specialitate înainte de pronunțarea acestora.

(6) După examinarea proiectului de hotărâre, comisia de specialitate a consiliului local
emite un aviz cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului.

(7) Avizul comisiei se transmite secretarului general al subdiviziunii administrativ-
teritoriale, care dispune măsurile corespunzătoare înaintării lui către consilierii locali și către
inițiatori, după caz, cel mai târziu în ziua ședinței.

(8) Fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței consiliului local este
supus dezbaterii numai dacă este însoțit de:

a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare și motivare, semnat de inițiator;
b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al

primarului;
c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
d) alte documente prevăzute de legislația specială.
(9) Secretarul general al subdiviziunii administrativ-teritoriale asigură îndeplinirea

condițiilor de la alin. (8) și aduce la cunoștința consiliului local cazul neîndeplinirii acestora
înainte de adoptarea ordinii de zi.

(10) Rapoartele și avizele prevăzute la alin. (8) trebuie întocmite în termenul prevăzut la
alin. (5), dar nu mai târziu de 30 de zile de la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse pentru
a fi înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședințelor ordinare ale consiliului local, respectiv în
termen de cel mult 3 zile de la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse a fi înscrise pe
proiectul ordinii de zi a ședințelor extraordinare. În situația ședințelor extraordinare convocate de
îndată, rapoartele compartimentelor de specialitate se întocmesc în procedură de urgență, cel
târziu odată cu proiectul hotărârii.
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(11) Inițiatorul proiectului îl poate retrage sau poate renunța, în orice moment, la
susținerea acestuia.

SECȚIUNEA a 4-a – Procedura de vot

Art. 24

(1) Votul consilierilor locali este individual și poate fi deschis sau secret.
(2) Votul deschis se exprimă prin oricare din următoarele modalități:
a) prin ridicarea mâinii;
b) prin apel nominal, efectuat de președintele de ședință;
c) electronic.
(3) Consiliul local poate stabili ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. Hotărârile cu

caracter individual cu privire la persoane sunt luate întotdeauna prin vot secret, cu excepțiile
prevăzute de lege.

(4) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.
(5) Redactarea buletinelor de vot trebuie să fie fără echivoc. Pentru exprimarea opțiunii

se folosesc, de regulă, cuvintele da sau nu.
(6) Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul

buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opțiunea consilierului local sau au fost  folosite
ambele cuvinte prevăzute la alin. (5).

(7) Abținerile se numără lavoturile împotrivă.
(8) Dacă pe parcursul desfășurării ședinței nu este întrunită majoritatea legală necesară

pentru adoptarea proiectului de hotărâre, președintele de ședință amână votarea până la întrunirea
acesteia.

(9) Dacă în urma dezbaterilor din ședința consiliului local se impun modificări de fond
în conținutul proiectului de hotărâre, la propunerea primarului, a secretarului sau a consilierilor
locali și cu acordul majorității consilierilor locali prezenți, președintele de ședință retransmite
proiectul de hotărâre, în vederea reexaminării de către inițiator și de către compartimentele de
specialitate.

(10) Proiectele de hotărâri respinse de consiliul local nu pot fi readuse în dezbaterea
acestuia în cursul aceleiași ședințe.

SECȚIUNEA a 5-a – Accesul cetățenilor la ședințele Consiliului Local al Comunei Sita
Buzaului

Art. 25

(1) Ședințele consiliului local sunt publice.
(2) Caracterul public al ședințelor consiliului local este dat de:
a) accesul celor interesați, în condițiile legii, la procesele-verbale ale ședințelor consiliului

local;
b) accesul celor interesați, în condițiile legii, la proiectele de hotărâri, la hotărârile

consiliului local, precum și la instrumentele de prezentare și de motivare a acestora;
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c) posibilitatea cetățenilor cu domiciliul sau reședința în subunitatea administrativ-
teritorială respectivă de a asista la ședințele consiliului local și/sau de a le urmări pe internet..

(2) La lucrările consiliului local pot asista și lua cuvântul, fără drept de vot, prefectul,
președintele consiliului județean sau reprezentanții acestora, deputații și senatorii, miniștrii și
ceilalți membri ai Guvernului, secretarii și subsecretarii de stat, conducătorii serviciilor publice
deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, conducătorii compartimentelor de
resort și conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică din
unitățile administrativ- teritoriale, în problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate,
precum și alte persoane interesate.

Art. 26
(1) Orice cetățean cu domiciliul sau reședința în Comuna Sita Buzaului are dreptul să

solicite participarea la ședințele Consiliului Local al Comunei Sita Buzaului în limitele  locurilor
disponibile în sală.

(2) Solicitarea pentru participare se va face în scris la registratură sau prin fax/e- mail în
atenția secretarului general al Comunei Sita Buzaului, cel târziu cu 48 de ore înainte de ședința de
plen programată, precizând în clar următoarele date:

a) numele și prenumele solicitantului;
b) date de contact (telefon, e- mail) și domiciliulsolicitantului;
c) proiectul de pe ordinea de zi pentru care solicită participarea.
(3) Solicitarea de participare la ședința Consiliului Local al Comunei Sita Buzaului se va

înregistra la Registratura Primăriei Comunei Sita Buzaului, prin grija Secretarului general al
Comunei Sita Buzaului.

(4) Secretarul general al unității administrativ-teritoriale, va repartiza solicitarea către
Președintele de Ședință.

(5) Prin grija Președintelui de ședință, persoana ce a parcurs etapele de la alineatele
anterioare, va fi invitată să asiste la dezbaterea și votarea proiectului de pe ordinea de zi la care
este interesa de către consilierii locali.

CAPITOLUL IV – Întrebări, interpelări, petiții și informarea consilierilor locali

Art. 27

(1) Primarul, respectiv președintele consiliului local este obligat ca, prin intermediul
secretarului general al subdiviziunii administrativ-teritoriale și al aparatului de specialitate, să
pună la dispoziție consilierilor locali, la cererea acestora, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare,
informațiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului în condițiile legii.

(2) Consilierii locali pot adresa întrebări și interpelări primarului și/sau viceprimarului.
(3) Răspunsul solicitat în conformitate cu prevederile alin. (2) se transmite, de regulă,

imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea ședință a consiliului local.
(4) Cel interpelat are obligația de a răspunde în scris sau, după caz, oral până cel mai

târziu la următoarea ședință a consiliului local.

Art. 28
Orice persoană fizică sau juridică are dreptul să se adreseze cu petiții Consiliului Local al

Comunei Sita Buzaului. Acestea se înscriu într-un registru special la persoana responsabilă cu
transmiterea răspunsurilor la petiții din cadrul aparatului de specialitate al primarului
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care le va înainta spre analiză comisiilor de specialitate în funcție de specificul solicitării, care le
vor analiza în prima ședință.

(1) Semestrial Consiliul analizează modul de soluționare a petițiilor.

CAPITOLUL V – Drepturile și obligațiile aleșilor locali

SECȚIUNEA I - Drepturile aleșilor locali

Art. 29

(1) După depunerea jurământului de primar, acestuia i se înmânează legitimația, semnată
de președintele ședinței în care a fost adoptat modelul acesteia, un semn distinctiv al calității de
primar pe care acesta are dreptul să îl poarte, potrivit legii, pe întreaga durată a mandatului,
precum și o eșarfă, în culorile drapelului național al României. Legitimația primarului este
înmânată de către secretarul general al comunei Sita Buzaului.

(2) După alegerea viceprimarului acestuia i se înmânează legitimația, semnată de primar
precum și un semn distinctiv al calității de viceprimar. Legitimația viceprimarului este înmânată
de către secretarul general al comunei Sita Buzaului.

(3) După declararea ca legal constituit a consiliului local, după caz, consilierilor în
funcție li se eliberează o legitimație care atestă calitatea de membru al consiliului local semnată
de primar și primesc un semn distinctiv al calității lor de reprezentanți aleși ai colectivității
locale, pe care au dreptul să îl poarte pe întreaga durată a mandatului.

(4) Modelul legitimației de primar, de viceprimar, de consilier local și modelul semnului
distinctiv pentru aceștia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(5) Cheltuielile pentru confecționarea legitimațiilor, semnelor distinctive, respectiv a
eșarfelor se suportă din bugetul local.

(6) Legitimația și semnul distinctiv se pot păstra, după încetarea mandatului, cu titlu
evocativ.

(7) Eșarfa în culorile drapelului național al României se poartă în mod obligatoriu la Ziua
Națională a României, la solemnități, recepții, ceremonii publice și la celebrarea căsătoriilor,
indiferent de locul de desfășurare a acestora.

Art. 30

(1) Libertatea de opinie în exercitarea mandatului alesului local pentru soluționarea și
gestionarea treburilor publice în interesul colectivității locale pe care o reprezintă este garantată.

(2) Aleșii locali nu pot fi trași la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în
exercitarea mandatului.

(3) Reținerea, dispunerea măsurii arestării preventive, a arestului la domiciliu sau
trimiterea în judecată penală a aleșilor locali, precum și faptele săvârșite care au determinat
luarea măsurilor se aduc la cunoștință atât autorității administrației publice din care fac parte, cât
și prefectului, în termen de cel mult 24 de ore, de către organele care au dispus măsurile
respective.

(4) Pe întreaga durată a mandatului, aleșii locali se consideră în exercițiul autorității
publice și se bucură de protecția prevăzută de lege.
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(5) De aceeași protecție prevăzută la alin. (4) beneficiază și membrii familiei alesului
local - soț, soție și copii - în cazul în care agresiunea împotriva acestora urmărește nemijlocit
exercitarea de presiuni asupra alesului local în legătură cu exercitarea mandatului său.

Art. 31

(1) Consilierii locali se pot constitui în grupuri, în funcție de partidele sau alianțele
politice pe ale căror liste au fost aleși, dacă sunt în număr de cel puțin 3.

(2) Consilierii locali care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) pot constitui un
grup prin asociere.

(3) Grupul de consilieri locali este condus de un lider, ales prin votul deschis al
majorității membrilor grupului.

(4) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică și consilierilor independenți.
(5) Consilierii locali nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la

alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a intra în consiliu cu cel puțin un
consilier.

(6) În cazul fuzionării, două sau mai multe partide, care sunt reprezentate în consiliul
local sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grupdistinct.

Art. 32

(1) Pe perioada exercitării mandatului de primar și viceprimar, se suspendă contractul de
muncă, respectiv raportul de serviciu al acestuia, în cadrul unei instituții sau autorități publice,
ori în cadrul regiilor autonome sau societăților cu capital integral ori majoritar de stat sau al
unităților administrativ-teritoriale, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

(2) Consilierul local al cărui raport de serviciu ori contract individual de muncă este
suspendat, în condițiile legii, la data începerii exercitării mandatului, își reia activitatea în
executarea aceluiași raport de serviciu sau contract individual de muncă, după caz, la încetarea
mandatului de consilier local.

(3) Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncă sau a actului de numire
cadrele didactice, cercetătorii științifici, persoanele care dețin funcții sau desfășoară activități în
domeniul creației literar-artistice.

(4) În funcțiile deținute de persoanele ale căror contracte de muncă sau acte de numire au
fost suspendate potrivit alin. (1) pot fi numite sau angajate alte persoane, numai pe durată
determinată.

(5) La încetarea mandatului de primar sau de viceprimar, persoanele în cauză își reiau
activitatea în executarea acelorași contracte de muncă sau raporturi de serviciu, după caz. La
stabilirea clasei și a gradului de încadrare se iau în calcul și perioadele lucrate în funcțiile de
demnitate publică alese.

(6) În cazul în care conducerea persoanei juridice refuză reluarea activității în funcția
deținută anterior alegerii, persoana în cauză se poate adresa instanței de judecată competente,
cererea fiind scutită de taxa de timbru judiciar.

(7) Persoanelor prevăzute la alin. (1) nu li se poate modifica sau desface contractul de
muncă pentru motive ce nu le sunt imputabile timp de 2 ani de la data încetării mandatului, cu
excepțiile prevăzute de lege.

Art. 33
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(1) Persoanele care începând cu anul 1992 au deținut calitatea de primar, viceprimar și
care îndeplinesc condițiile vârstei standard de pensionare, ale vârstei standard de  pensionare
reduse așa cum sunt prevăzute de legislația privind sistemul de pensii publice sau cele prevăzute
de alte legi speciale au dreptul, la încetarea mandatului, la o indemnizație lunară pentru limită de
vârstă.

(2) Indemnizația pentru limită de vârstă reprezintă suma de bani acordată lunar
persoanelor care au exercitat calitatea de primar sau viceprimar.

(3) Primarii și viceprimarii beneficiază de indemnizație pentru limită de vârstă de la data
la care li se acordă drepturile de pensie pentru limită de vârstă, dar nu mai devreme de data
încetării mandatului aflat înderulare.

(4) Cuantumul indemnizației pentru limită de vârstă se acordă în limita a 3 mandate, cu
condiția ca persoanele prevăzute la alin. (1) să fi exercitat cel puțin un mandat complet de primar
sau viceprimar.

(5) Cuantumul indemnizației pentru limită de vârstă se calculează ca produs al numărului
lunilor de mandat cu 0,40% din indemnizația brută lunară aflată în plată.

(6) În situația în care persoanele prevăzute la alin. (1) au exercitat mai mult de trei
mandate diferite, acestea pot opta pentru oricare dintre aceste mandate pentru a fi luate în
considerare la stabilirea indemnizației pentru limită de vârstă, în limita prevăzută la alin. (4).

(7) În cazul exercitării unor mandate diferite în condițiile prevăzute laalin. (4), la
calculul indemnizației lunare pentru limită de vârstă se vor avea în vedere indemnizațiile lunare
brute aflate în plată, corespunzătoare pentru fiecare funcție.

(8) În cazul exercitării unor mandate diferite, la calcularea indemnizației pentru limită de
vârstă se va proceda după cum urmează:

a) pentru fiecare tip de mandat exercitat se aplică modalitatea de calcul prevăzută la alin.
(5);

b) cuantumul indemnizației pentru limită de vârstă la care au dreptul persoanele
prevăzute la alin. (1) reprezintă suma valorilor obținute prin aplicarea prevederilor lit. a).

(9) În cazul în care persona care beneficiază de indemnizația pentru limită de vârstă
potrivit prevederilor alin. (1) începe exercitarea unui nou mandat, în condițiile legii, acordarea
indemnizației se întrerupe, aceasta fiind reluată după încetarea mandatului, în cuantumul
recalculat prin valorificarea perioadei de mandat exercitat, la cererea persoanei interesate, în
condițiile prevăzute la alin. (4) și (5).

(10) Indemnizația pentru limită de vârstă se cumulează cu orice tip de pensie stabilită în
sistemul public de pensii sau în alt sistem de pensii neintegrat sistemuluipublic.

(11) Indemnizația pentru limită de vârstă este supusă impozitului pe venit și contribuției
de asigurări sociale desănătate.

(12) Cuantumul indemnizației pentru limită de vârstă se suportă din bugetul de stat și este
prevăzut pentru fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială prin anexă distinctă la legea
anuală de aprobare a bugetului de stat.

(13) Cererea pentru acordarea indemnizației pentru limită de vârstă se depune la Biroul
financiar contabil impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sita
Buzaului. Situația centralizatoare se transmite administrațiilor finanțelor publice județene, care le
centralizează și le transmite Ministerului Finanțelor Publice în vederea fundamentării anexei la
legea bugetului de stat pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ- teritorială.

(14) Procedura și metodologia de aplicare a prevederilor prezentului articol se aprobă
prin hotărâre a Guvernului.
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(15) De indemnizația pentru limită de vârstă prevăzută la alin. (1) nu beneficiază
primarii, viceprimarii care au fost condamnați definitiv pentru comiterea, în calitate de primar
și/sau viceprimar, a unei infracțiuni de corupție.

(16) Sumele rămase necheltuite la sfârșitul anului se restituie la bugetul de stat, în
condițiile legii.

Art. 34

Aleșii locali au dreptul de inițiativă în promovarea actelor administrative, individual sau
în grup.

Art. 35

(1) Pentru participarea la ședințele consiliului și ale comisiilor de specialitate, consilierii
locali au dreptul la o indemnizație lunară. Primarului si viceprimarului nu li se acordă
indemnizație pentru participarea la ședințe.

(2) Indemnizația lunară pentru consilierii locali care participă la ședințele ordinare ori la
ședințele extraordinare ale consiliului local și ale comisiilor de specialitate este în cuantum de
pana la 10% din indemnizația lunară a primarului, în condițiile prevăzute de Codul administrativ și
de prezentul Regulament.

(3) Consilierii locali au dreptul la indemnizația lunară doar dacă participă la cel puțin o
ședință a autorității deliberative și o ședință a comisiei de specialitate, pe lună, desfășurate în
condițiile legii.

(4) Plata indemnizațiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) se efectuează exclusiv din
veniturile secțiunii de funcționare din bugetul comunei Sita Buzaului.

(5) Consilierii locali au dreptul la decontarea, în condiţiile legii, a cheltuielilor legate de
exercitarea mandatului, respectiv plata cheltuielilor de transport,  cazare,  indemnizaţia  de
delegare sau deplasare, după caz, precum şi a altor cheltuieli prevăzute de lege, altele decât
indemnizaţia prevăzută la alin. (1).

(6) Consiliul local poate hotărî diminuarea cuantumului indemnizației prevăzute laalin.
(2) și a cotei în care se face decontarea conform prevederilor alin. (5), în concordanță cu
posibilitățile de finanțare.

(7) Drepturile bănești cuvenite aleșilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau
cu alte venituri, în condițiile legii.

(8) Consilierii locali care participă la ședințele de consiliu local organizate în timpul
programului de lucru, se consideră învoiți de drept, fără a le fi afectat salariul și celelalte drepturi
ce le revin, potrivit legii, de la locul de muncă.

Art. 36

Primarul și viceprimarul au dreptul la concedii de odihnă, concedii medicale, concedii
fără plată, precum și la concedii plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite,  potrivit
legii.

Art. 37

(1) Durata concediului de odihnă anual pentru persoanele prevăzute la art. 36 este de 25
de zile lucrătoare.
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(2) Planificarea concediului de odihnă al persoanelor prevăzute la art. 36 se face de către
primarul subdiviziunii administrativ-teritoriale, în luna decembrie a anului premergător celui în
care se efectuează concediul, pe baza consultării cu viceprimarul.

(3) Primarul și viceprimarul nu pot efectua concediul de odihnă simultan.
(4) În situația în care mandatul persoanelor prevăzute la art.36 începe în timpul anului,

durata concediului de odihnă se stabilește proporțional cu timpul efectiv lucrat sau cu timpul care
va fi lucrat în anul respectiv.

(5) Pentru perioada concediului de odihnă, primarul și viceprimarul beneficiază de o
indemnizație de concediu ce reprezintă media zilnică a indemnizației din luna/lunile în care este
efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu de odihnă. Media zilnică a
indemnizației din luna/lunile în care este efectuat concediul se calculează prin împărțirea
indemnizației aferente lunii/lunilor în care este efectuat concediul la numărul de zile  lucrătoare
din luna/lunile respectivă/respective.

(6) Primarul și viceprimarul efectuează concediul de odihnă în fiecare an.
(7) Concediul de odihnă al persoanelor prevăzute la alin.6 poate fi întrerupt în mod

excepțional dacă interesele colectivității locale impun prezența acestora în comuna Sita Buzaului.
În asemenea situații, înlocuitorul desemnat îl înștiințează de îndată pe primar, iar  concediul  de
odihnă al acestuia se întrerupe. La încetarea cauzelor care au determinat întreruperea concediului
de odihnă, acesta este reluat, durata lui prelungindu-se cu perioada cât a fost întrerupt.

Art. 38

(1) În afara concediului de odihnă, primarul și viceprimarul au dreptul la concedii
medicale, dovedite cu certificat medical, concediu de maternitate, precum și la alte concedii, în
conformitate cu legislația în vigoare.

(2) Persoanele prevăzute la art. 36 beneficiază de concediu fără plată și concediu pentru
formare profesională, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.

(3) Pentru evenimente familiale deosebite, persoanele prevăzute la art. 36 au dreptul, în
afara concediului anual de odihnă, la zile de concediu plătit după cum urmează:

a) 5 zile pentru căsătoria celui în cauză;
b) 3 zile pentru nașterea sau căsătoria unui copil;
c) 3 zile în caz de deces al soțului/soției sau al unei rude sau afin de până la gradul II

inclusiv.
(4) Concediile fără plată sau pentru evenimente familiale deosebite, precum și durata

acestora, în cazul viceprimarului se aprobă de cătreprimar.

Art. 39

Aleșii locali care folosesc autoturismul proprietate personală sau mijloacele de transport în
comun pentru a se deplasa din localitatea în care domiciliază în localitatea în care se desfășoară
ședința consiliului local, a consiliului județean sau a comisiilor de speciali tate primesc
contravaloarea transportului.

Art. 40

(1) Aleșii locali au dreptul la pregătire, formare și perfecționare profesională.
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(2) Aleșii locali beneficiază de plata programelor de pregătire, formare și perfecționare
profesională organizate în condițiile legii, în decursul mandatului, a cheltuielilor de transport,
cazare, masă, a indemnizațiilor de delegare sau deplasare, după caz, în condițiile legii.

(3) Autoritățile și instituțiile publice au obligația să prevadă în bugetul local sumele
necesare pentru programele de pregătire, formare și perfecționare profesională organizate de
Institutul Național de Administrație sau alți furnizori de formare și perfecționare profesională în
decursul mandatului, cheltuielile prevăzute la alin. (2) destinate aleșilor locali, organizate la
inițiativa ori în interesul autorității sau instituției publice.

Art. 41

(1) Dreptul aleșilor locali de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi
îngrădit.

(2) Autoritățile administrației publice centrale și locale, instituțiile, serviciile publice,
precum și persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure  informarea  corectă a
aleșilor locali, potrivit competențelor ce le revin, asupra treburilor publice și asupra problemelor
de interes local.

Art. 42

Aleșii locali se pot asocia liber în partide politice și în alte forme de asociere, în condițiile
legii.

SECȚIUNEA a 2-a - Obligațiile aleșilor locali

Art. 43

(1) Aleșii locali sunt obligați să respecte Constituția și legile țării, precum și să se supună
regulilor de curtoazie și disciplină și să nu folosească în cuvântul lor sau în relațiile cu cetățenii
expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.

(2) Consilierii locali sunt obligați să respecte regulamentul de organizare și funcționare a
consiliului local.

Art. 44

Consilierii locali precum și viceprimarul nu pot lipsi de la lucrările consiliului local sau
ale comisiilor de specialitate din care fac parte, cu excepția situațiilor prevăzute în regulamentul
de organizare și funcționare.

Art. 45
Consilierii locali aflați în serviciul colectivității locale, precum și primarii în calitatea lor

de reprezentanți legali ai comunei Sita Buzaului, au îndatorirea de a participa, pe durata
mandatului, la exercitarea competențelor autorităților administrației publice locale din care fac
parte sau pe care le reprezintă, după caz, cu bună-credință și fidelitate față de țară și de
colectivitatea care i-a ales.

Art. 46
Aleșii locali sunt obligați la probitate și discreție profesională.
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Art. 47

(1) În exercitarea mandatului, aleșii locali sunt obligați să dea dovadă de cinste și
corectitudine; este interzis alesului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase
materiale sau alteavantaje.

(2) Aleșii locali nu pot face uz și nu se pot prevala de această calitate în exercitarea
unei activități de interes personal.

Art. 48

(1) Aleșii locali sunt obligați ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel
puțin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetățenii, să acorde audiențe și să prezinte în consiliul local,
o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetățenii.

(2) Fiecare consilier local precum și viceprimarul sunt obligați să prezinte un  raport
anual de activitate, care este făcut public prin grija secretarului general al comunei Sita Buzaului.

(3) Primarul prezintă anual, în fața autorității deliberative, un raport privind starea
economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale.

(4) În urma efectuării unor deplasări în străinătate pentru exercitarea unor atribuții
stabilite prin lege, aleșii locali sunt obligați să prezinte la prima ședință ordinară a autorității
deliberative o informare privind deplasările efectuate. Termenul maxim de prezentare  a
informării este de 45 de zile de la data încheierii deplasării.

(5) În cazul nerespectării prevederilor alin. (4), aleșii locali suportă cheltuielile deplasării.

CAPITOLUL VI – Răspunderi, abateri și sancțiuni

Art. 49

Aleșii locali răspund, după caz, administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârșite în
exercitarea atribuțiilor    ce le revin, în condițiile legii și ale prezentului regulament.

Art. 50

(1) Consilierii locali răspund în nume propriu, pentru activitatea  desfășurată în
exercitarea mandatului, precum și solidar, pentru activitatea consiliului din care fac  parte și
pentru hotărârile pe care le-au votat.

(2) În procesul-verbal al ședinței consiliului local se consemnează rezultatul votului, iar,
la cererea consilierului local se menționează în mod expres votul acestuia.

Art. 51
(1) Pentru încălcarea de către consilierii locali a prevederilor Codului, a prevederilor

legale referitoare la conflictul de interese și a prevederilor regulamentului de organizare și
funcționare a consiliului local, consiliul local poate aplica următoarele sancțiuni disciplinare:

a) avertismentul;
b) chemarea la ordine;
c) retragerea cuvântului;
d) eliminarea din sala deședință;
e) excluderea temporară de la lucrările consiliului și ale comisiei de specialitate;
f) diminuarea indemnizației lunare cu 10% pentru maximum 6 luni;
g) retragerea indemnizației lunare pentru una sau două luni.
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(2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) -d) se aplică de către președintele de ședință,
iar cele de la alin. (1) lit. e) -g) de către consiliul local prin hotărâre.

(3) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) -e) sunt aplicabile și viceprimarului.
(4) Pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. e), cazul se transmite comisiei

de specialitate care are în obiectul de activitate și aspectele juridice, aceasta prezentând un raport
întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicațiilor furnizate de cel în cauză.

Art. 52

La prima abatere, președintele de ședință atrage atenția consilierului local în culpă și îl
invită să respecteregulamentul.

Art. 53
(1) Consilierii locali care nesocotesc avertismentul și invitația președintelui de ședință și

continuă să se abată de la regulament, precum și cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima
dată, dispozițiile regulamentului sunt chemați la ordine.

(2) Chemarea la ordine se înscrie în procesul-verbal de ședință.
(3) Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul local este invitat de către președintele de

ședință să își retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul și care ar
atrage aplicarea sancțiunii.

(4) Dacă expresia întrebuințată a fost retrasă ori dacă explicațiile date sunt apreciate de
președintele de ședință ca satisfăcătoare, sancțiunea nu se mai aplică.

Art. 54
În cazul în care, după chemarea la ordine, un consilier local continuă să se abată de la

regulament, președintele de ședință îi va retrage cuvântul, acesta nemaiputând lua cuvântul pe
perioada desfășurării ședinței consiliului. În situația în care un consilier persistă să se abată de la
regulament, președintele de ședință îl va elimina din sală. Eliminarea din sală echivalează cu
absența nemotivată de la ședință.

Art. 55
(1) În cazul unor abateri grave, săvârșite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de

grave, consiliul local poate aplica sancțiunea excluderii temporare a consilierului local de la
lucrările consiliului local și ale comisiilor de specialitate.

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

(3) Excluderea temporară de la lucrările consiliului local și ale comisiilor de specialitate
nu poatedepăși două ședințe consecutive.

(4) Excluderea de la lucrările consiliului local și ale comisiilor de specialitate are drept
consecință neacordarea indemnizației lunare.

(5) În caz de opunere, interzicerea participării la ședințe se execută cu ajutorul
personalului care asigură ordinea publică locală.

Art. 56
(1) Sancțiunile prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. e) și f) din prezentul Regulament se aplică

prin hotărâre adoptată de consiliul local cu majoritatea absolută.
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(2) Pe perioada aplicării sancțiunilor prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. e) și f) din prezentul
Regulament, consilierii locali în cauză nu vor fi socotiți la cvorumul pentru ședință.

(3) Pentru menținerea ordinii în ședințele comisiilor de specialitate, președinții acestora
au aceleași drepturi ca și președintele de ședință. Aceștia pot aplica sancțiunile prevăzute la art.
51 alin. (1) lit. a) -d) din prezentul Regulament.

(4) Sancțiunile prevăzute la art. 51 alin. (1) din prezentul Regulament  se pot aplica în
mod corespunzător și viceprimarului pentru abaterile săvârșite în calitatea lui de consilier local.

Art. 57

(1) Pentru abateri grave și/sau repetate, săvârșite în exercitarea mandatului de viceprimar
persoanelor în cauză li se pot aplica următoarele sancțiuni:

a) mustrare;
b) avertisment;
c) diminuarea indemnizației cu 5-10% timp de 1-3 luni;
d) eliberarea din funcție.
(2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1), lit. a) -c) se aplică, prin  hotărâre a consiliului  local

la propunerea motivată a primarului. Motivele care justifică  propunerea de sancționare  sunt
aduse la cunoștință consilierilor locali cu cel puțin 5 zile înaintea ședinței.

(3) În cazul sancțiunilor prevăzute la alin. (1), hotărârea se adoptă prin vot secret cu
majoritatea calificată de două treimi din numărul consilierilor locali în funcție.

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), aplicarea sancțiunii prevăzute la alin. (1) lit.
d) se face cu respectarea prevederilor art. 152 din Cod.

(5) Împotriva sancțiunilor prevăzute la alin. (1), lit. c) și d) persoana în cauză se poate
adresa instanței de contencios administrativ competente. Procedura prealabilă  nu  este
obligatorie.

(6) Aplicarea sancțiunii prevăzute la alin. (1), lit. d) nu are niciun efect asupra mandatului
de consilier local, al viceprimarului.

Art. 58
(1) Primarul respectiv președintele de ședință al consiliului local, prin semnare,

învestește cu formulă de autoritate executarea actelor administrative emise sau adoptate în
exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit legii.

(2) Aprecierea necesității și oportunitatea adoptării și emiterii actelor administrative
aparține exclusiv autorităților deliberative, respectiv executive. Întocmirea rapoartelor sau a altor
documente de fundamentare prevăzute de lege, contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate și
semnarea documentelor de fundamentare angajează răspunderea administrativă,  civilă sau
penală, după caz, a semnatarilor, în cazul încălcării legii, în raport cu atribuțiile specifice.

(3) Actele autorităților administrației publice locale angajează, în condițiile legii,
răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a funcționarilor publici și personalului
contractual din aparatul de specialitate al primarului care, cu încălcarea prevederilor legale,
fundamentează din punct de vedere tehnic și al legalității emiterea sau adoptarea lor sau
contrasemnează ori avizează, după caz, pentru legalitate aceste acte.

(4) În cazul în care printr-un act administrativ al autorităților administrației publice locale
emis sau adoptat fără a fi fundamentat, contrasemnat sau avizat din punct de vedere tehnic sau al
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legalității s-au produs consecințe vătămătoare, este angajată răspunderea juridică a autorității
executive sau autorității deliberative, după caz, în condițiile legii și ale prezentului cod.

(5) Funcționarii publici sau personalul contractual, după caz, responsabili cu operațiunile
prevăzute la alin. (3) pot formula obiecții ori refuza efectuarea acestora în condițiile art. 490,
respectiv art. 553 dinCod.

(6) Prevederile alin. (1) - (5) se aplică și în cazul altor acte administrative sau asimilate
acestora în condițiile legii emise, respectiv adoptate de autoritățile administrației publice locale.

Art. 59

(1) Constituie contravenții la dispozițiile prezentei secțiuni, dacă nu sunt săvârșite în
astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni:

a) nepunerea în aplicare, cu rea-credință, a hotărârilor consiliului local de către primar;
b) neprezentarea, în termenul prevăzut de legislația care reglementează finanțele publice

locale, a proiectului bugetului subdiviziunii administrativ-teritoriale  de către primar, din culpa
sa;

c) neprezentarea de către aleșii locali a rapoartelor prevăzute de lege, din culpa lor;
d) neluarea măsurilor necesare, stabilite de lege, de către primar în calitatea acestuia de

reprezentant al statului în subdiviziunea administrativ- teritorială;
(2) Contravențiile prevăzute laalin. (1) se sancționează cu amendă de la1.000 lei la

5.000lei.
(3) Constatarea contravențiilor, instituirea măsurilor de remediere, urmărirea îndeplinirii

măsurilor de remediere și aplicarea amenzilor se fac de către prefect, în calitatea sa de autoritate
publică, reprezentant al Guvernului pe plan local, în condițiile legii.

(4) Dispozițiile prezentului articol se completează în mod corespunzător cu prevederile
legislației privind regimul juridic al contravențiilor.

CAPITOLUL VII – Dispoziții finale

Art. 60
(1) La ședințele Consiliului Local Sita Buzaului pot participa reprezentanții mass-media.

Aceștia vor ocupa un loc în sala de ședință în spatele locurilor ocupate de consilierii locali la
indicația președintelui de ședință.

(2) Secretarul general al comunei Sita Buzaului pregătește ședințele consiliului, asigură
documentarea și informarea consilierilor, întocmirea și difuzarea către aceștia a dosarelor
de ședință și a oricăror materiale.

(3) Aprobarea, modificarea sau abrogarea prezentului Regulament se face pe baza
propunerilor consilierilor locali, prin hotărâre adoptată cu votul majorității absolute a
consilierilor locali înfuncție.

(4) Prevederile prezentului Regulament se completează în mod corespunzător cu prevederile
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
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