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REGULAMENTUL
privind constituirea gi funcf ionarea Consiliu lui raional

TITLUL I
Constituirea Consiliului raional

Capitolul I
1. Consiliului raional se convoaca in prima gedinf[ prin hotlrare a Comisiei

Electorale Centrale, in tetmen de20 zile de la data validarii mandatelor de consilier.

$edin(a de constituire a Consiliului raional este deliberativ[ dacd la ea parlicipd cel
pufin doul treimi din num[ru] consilierilor aleqi. in cazul in care aceasti rnajoritite nu
poate fi asiguratf,, consiliul se inh'unegte in gedinf[ peste 3 zile calendaristice, respectind

aceleagi condilii. DacS nici la a doua convocare qedin(a nu este deliberativi, consrliul se

va convocain a tleia gedinta peste 3 zile calendaristice. La acestl nou6, a treia convocal'e,
gedin{a este deliberativl dacl se asigurd prezenta rnajoritalii consilierilor alegi. in situatria

in care, din cauza absenqei nemotivate a consilierilor, consiliul nu poate fi convocat gi de

aceastd dat6, el se considera dizolvat de drept.

Lucrdrile prirnei gedintre sunt conduse de cel mai in virsti consilier'. asistat de I sau

2 dintre cei mai tineri consilieri dinh'e cei prezenfi la qedin{[.

2. La gedin(a de constituire a consiliului participd reprezentantul Comisiei
Electorale Centrale. Consiliul raional este legal constituit daci sunt validate mandatele a

cel pulin doud treimi din cei 33 de consilieri.

Reprezentantul CEC aduce la cunogtin{a consilierilor hot[rirea instan(ei
judec[toregti privind legalizarca alegerilor din circumscriplia respectivd gi rezultatele

validlrii rnandatelor consilierilor.
Constituirea consiliului raional {tnalizeaza odatd cu anun(area rezultatelor valid[rii

mandatelor de consilieri gi inminarea legitimaliilor.
3. Dup[ constituirea legalS a Consiliului raional, consilierii forrneazi fracliuni,

alian(e, blocuri.
Irracliunea constf, din cel pufur 3 consilieri.

Irrac{iunrle se constituie la prima sau la o unndtoare gedinfa a consiliulur, din
consilierii venili pe liste ale par-tidelor, organizatriilor social-politice gi blocurilor
electorale. Flacliunile constituite ili aleg organele de conducere sau conducdtorii.

Constituirea frac{iunii se consemneazl intr-un proces-verbal. Procesul-verbal gi declaralia

ou privire la constituirea frac{iunii se h'ansrnit secretarului consiliului pentru a fi anexate

la procesul-verbal al gedin{ei consiliului, in cadrul c[reia s-a anunfat constituirea acestora.

Consilierii din partea paftidelor, organizaliilor social-polrtice gi blocurilor
electorale care nu au intrunit numdrul necesar pentru a constitui o fi'ac{iune, precum gi

corrsilierii irrdependen[i se pot reuni pentru a constitui o fi'ac(iune sau se pot afilia altor'

fi'ac1iuni.

Alian(ele Ei blocurile se constituie din mai multe fi'acliuni gi din consilierir

rndependen[i, dupi constituirea fi'acliunilor. Constituirea alian{elor Ei blocurilor se

consemneazd intr-un proces-verbal. Procesul-verbal gi declarafia cu privire la constituirea

aliartrei sau blocului se anexeazdla procesul-verbal al gedinfei consiliului in cadrul cf,reia

este anunfati constituilea acestora.

4. Corrsiliul raional alege preEedintele raionului, din rindul consilierilor'. gi

vicepregedintrri raionurlui la prirna sau la o urmf,toare gedin(6 a consiliului, cu votul

majoritatii consilierilor aleqi in condiflile Legii privind APL.

Indiferent de faptul dacl pregedintele raionului gi vicepregedinlii se aleg la prima

gedinfa, adica la aceeaEi gedin(a la care a fost constituit consiliul, ori la o urmdtoare



gedin(d,cvorumul qedin{ei consiliului pentru procedura de alegere a preqedintelui tr.ebuie
sa fie nu mai mic de rnajoritatea consilierilor aleqi.

Candidatura pentru func{ia de vicepregedinte (vicepreqedinfi) al raionului se

propune de pregedintele raionului, dupd consultarea fractriunilor.
5. Secretarul Consiliului raional este numit de consiliul respectiv, in temeiul

concluziei comisiei de concut's pentru ocuparea funcliei vacante de secretar. la prirna
qedinf[ a consiliului, dupl anun(area rezultatelor concursului organizat in conforrnitate cu
legislatria in vrgoare,

liefii de subdiviziuni din subordinea consiliului raional sunt desemna(i prin decizia
consiliului, adoptatS cu votul majoritAtrii consilierilor prezen{i, din r6ndul persoanelor
care au cAgtigat concursul pentru ocuparea furrc(iei respective, organtzat de iornisia de
concLu's in conformitate cu legislafia in vigoare.

6. $elLi serviciilor publice raionale, de intreprinderi municipale sunt desemna{i de
consiliul raional. la propunerea preqedintelui raionului.

7. Destituirea din funcfie a conducdtorilor norninaliza(i se face de citre consiliu, la
propunel'ea preqedintelui ratonului, sau a cel pu(in a unei tleimi din num[r'ul consilierilor
alegi, cu votul majoritalii consilierilor plezenfi, in temeiurile qi moclul stabrlite cle

legislatrie.

8. Cornisia de concitrs pentru ocuparea functriei publice de conducere vacante se

lotmeazd de cdtre consiliul raional in baza Regularnentului cu privire la organizarea
concursului penh'u ocuparea func(iei publice vacante in autoritl1ile publice, aprobat de
Guvern.

Capitolul II
Constituirea gi funcfionarea comisiilor

consultative de specialitate ale consiliului
9. Dupa constituire. consiliul raional fbrrneazl comisii consultative de specialitate

perrtru principalele dornenii de activitate.

Principalele domenii de activitate in care se pot organiza conrisii de specralitate
sunt prevdzute in anexf,.

10. Domeniile de activitate in care se fonneaz[ cornisii de specialitate, denumirea
acestora gi numdrul de rnembri, care intodeauna trebuie s[ fie impar, se stabilesc de catre

consiliul raional, in func{ie de specificul qi necesitdlile fiec[rei unit6qi adrninistrativ-
teritoriale. La decizia consiliului, comisia poate fi formatd pentru rnai rnulte domenii de

activitate.

11. Cornisiile de specialitate se formeazd pe intreaga duratd de activitate a

consiliului. Membri ai acestora pot fi numai consilierii. Activitatea in cadrul cornisiei nu
este remuneratf,.

12. Cornisiile de specialitate sunt sh'ucturi de lucru consultative ale Consrliului
rainal qi sunt menite sd asigure eficienla activit[tii lor. Comisiile de specralitate poarti
rdspundere in fafa Consiliului raional gi sunt subordonate acestuia.

13. Fiecare comisie de specialitate igi alege, prin vot deschis al nrajontalrr
rnernbrilol s[i, preEedintele vicepregedintele Ei secretarul siu.

14. $edin{a comisier de specialitate se convoacl de pregedintele acestuia. iar in
absenfa lui * de secretarul comisiei. Cornisiile se convoac[. ori de cite ori este necesar, la

decizia pregedintelui cornisiei.

$edin(a cornisiei este deliberativ[ daci la ea sunt prezen{i rnajoritatea rnernbnlor

comrsrel.

$edinlele comisiei de regul[,
La gedin{a comisiei pot fi

membri a acestei comisii.

sunt publice.

prezen(i. fIr[ drept de vot, consilierir care nu sunt



Comisia invitd la gedin(a sa consilierii ale c[ror propuneri fac obiectul Iucrdrilor
comisiei qi poate invita sa participe la gedin{ele sale specialiqti din aparatul preqedi,telui
raionului sau din afara acestora.

15. Menrbrii cornisiei de specialitate sunt inqtiin{atri despre qedinla acesteia de
cdtfe pregedintele gi/sau secretarul comisiei, cu asistenfa secretaruiui consiliului.

l6' in exercitarea ah1bulirlor'" comisia de specialitate adopt[ decizii cu votul
deschis al majorit[trii rnembrilor sai.

Deciziile cornisie au un caracter de recomandare pentru consiliul.
I7. Num[rul locurilor care revin fi'ac(iunilor, alian(elor, blocurilor de consilieri

sau consilierilor independenfi in fiecare comisie cle specialitate se stabilegte de c6tre
consiliul raional, in funcfie de ponderea acestora in caclrul consiltului.

Norninalizarea memblrlor fiecdrei comisii se face cle fiecare fi-actriune. blocuri,
alian{e iar a cottsilierilor independen{i - de cdfi'e consiliu, avindu-se in veclere, de regula,
pregdtirea lor profesionald gi domeniul de activitate a comisiei.

In func(ie de numirul membrilor consiliului qi num[rul comisiilor de specialitate,
urr consilier poate face parte din l-3 comisii, dintre care una este comisra de bazit a
acesfuia.

lB. Comisia de specialitate are urm[toarele atr.ibugii:
a) ide,tificd qi examineazd problemere clin clorneniul ei

solu(ionare de cdtre consiliu;
b) anahzeazd, p,otectele de clecizii ale consiliului qi

realizirii acestora;

c) intocniegte avize asupra proiectelor de decizii privind problemele examinate, pe
care le prezintl consiliului;

d) se pronuD(d asupra altor chestiuni remise comisiei spre avizale de c6tre consiliu.
Comisia de specialitate indeplinegte gi alte atribufii stabilite prin decizie a

colrsiliului raiorlal, dacd acestea [in de domeniul de activitate a comisiei.
19. Pregedintele comisiei de specialitate exercitd urmdtoarele atribulii principale:
a) reprezinti comisia in raportulile cu Consiliul raional gi cu celelalte comisii;
b) convoaca gi conduce gedinlele acesteia, stabilegte ordinea d,e zi a gedinlelor.
c) propune ca la lucrf,rile comisiei sd participe gi alte persoane interesate. dacd este

necesal':

d) participd la lucr[rile celorlalte conrisii cale examineazd, problenre ce p,ezinti
importanf[ pentlu cornisia pe care o conduce;

e) supune votului proiectele decizirlor (hot[ririlor) comisiei, anun(I rezultatul
votlrii in cadrul cornisiei. pebaza datelor comunicate de secretarul comisiei.

f) susfine in qedin(ele Consiliului raional avizele formulate de cornisie.
20. Secretarul comisiei de specialitate exercitd urmf,toarele atribu{ii principale:
a) asista preqedintele cornisiei in asigurarea organizatoric6 a gedinlelo, .on-,iri.,;
b) face apelul nontinal gi (ine evicien(a prezentei la geclin(a a membrilor cornisier;
c) nurnlrd votulile gi il infornrcazd"pe preqedinte asupra cvorumului pecesar pertru

adoptarea fiec[rei decizii gi asupra rezultatelor vot[rii;
d) asigurl redactarea deciziilor comisiei, avizelor gi altor documente emise de

comisia respectiv6. intocrneEte procesele-verbale ale gedinlelor comisiei.
Secretarul comisiei indeplinegte insircin[rile comisiei sau ale

acesfuia.
pregedr ntel u r

21. Ordinea de zi a gedintrei conrisiei de specialitate se aprob[ de rnembrii
cornisiei la pr<lpunerea pl'e$edintelui acesteia. Orice mernbru al cornisiei poate cere
includerea pe ordinea de zi a unor problerne suplimentare numai pina la inceperea
gedintrei cornisic"i.

La propunerea oric[rui membru al comisiei, gedi]rta comisiei poate fi de<;larati
inchis6.Propunerea va putea fi acceptatl pentru vot dacd ira veni nu mai tirziuclecit pina

de activitate care necesitd

prognozeaza consecrntrele



la incepuful discutarii chestiunilor de pe ordinea de zi. Dupa declararea gedinlei inchisi,
in incdperea unde igi petrece gedinfa comisia, vor fi in drept sdse afle doar membrii
comisiei.

22. Prezenfa mernbrilor cornisiei de specialitate la gedinlele acesteia este
obligatode . in caz de absen(d a consilierului faia motive intemeiate de la h.er gedinle
cottsecutive ale comisiei de bazd, pentru el, pregedintele comisiei inainteaza consiliului
propunerea privind exculderea consiliului respectiv din cornponen{a comisiei.

Absen(a consilierului, precum gi propunerile pregedintelui comisier referitor la
sancfionarea membrilor comisiei se consemne azd, in procesele-verbale ale gedin(elor
respective ale comisiei.

23. Lucr[rile gedinfelor cornisiei se consemneazf, de citre secretarul cornisiei in
procese-verbale. DupI incheierea gedin{ei, procesul-verbal este sernnat de citre
pregedintele gi secretarul comisiei.

Preqedintele comisiei poate permite ca procesele-verbale ale gedintrelor s6 fie
cotrsultate de alte persoane interesate care nu au participat la gedin[a, cu excep{ia
proceselor-verbale intocrnite in gedin(e inchise.

Titlul II- 
$edinfele Consiliului raional

Capitolul I
Atribuf iile pregedintelui gedinfei gi ale secretarului consiliului

24' Consiliul raional alege, prin vot deschis, cu votul majoritatii consilier-ilor
prezen{i, pentru durata unei gedin(e, un preEeclinte care o pt'ezideazd, asistat de secretarul
Consiliului' cu excep{ia qedinlei de constituire a consiliului raional. Votarea este
or ganizatd de secretarul con si li ului.

Rezultatul alegerii pr.egedintelui qedirrfei se consernneazd in procesul-verbal al
qedin(ei,

In fiecare qedinqd, consiliul
semneazd deciziile consiliului in
imposibilitatea de a le semna.

desemneazd un consilier din cei pr.ezenti, care
cazul in care preqedintele gedrn(ei se afla in

25. Pregedintele gedin{ei exer.crth unnf,toarele ah.ibulii principale:
a) conduce qedin{a Consiliului raional;
b) supure votului consiHerilor proiectele de decizii, asigurr numdrarea voturilor gi

anunf5 rezultatu] votdrii cu precizarea voturilor ,,Pentru", ,,Conira" gi a abtrinerilor;
c) semneazd deciziile adoptate de consiliu, chiar dacd a votat impcltriva adoptarii

acestora, precurn gi procesul-verbal al gedin(ei.
d) asigura rnenfinerea ordinli in cadrul geclin(elor qi lespectarea Regulamentului de

desligurare a qedin[elor, aprobat de Consiliul raional;
e) surpune votului consilierilor in gedin(d orice chestiune care este

consiliului raional;
de cornpeten(a

f) aplic[, duph caz. sanc(iuni in lirnita competen(ei sale sau propune consiliului
aplicarea ullor asemenea sanctiuni-(confornr art.35 gi art.36 al prezentulur Regulament)

Preqedintele gedin{er indepline$te $i alte atribufli previzute de lege-, precuni gi
insircinirile consiliului.

26' in cazul.in-care, pe parcursul geclinlei consiliului, pregedintele ales pentr.u
gedin{a lespectiv6, inclusiv preqeclintele primei gedinle, nu-gi poate exercita ah.ituliile
sale. consiliul va algge un alt pre$eclinte ai gedinlei, fupt cale se consemne azd i, procesul
verbal al acesteia' in.acest caz, procesul-verbai Ei deciziile aprobate in cadrul i.tr.egii
qedin{e sunt sentnate de pregedintele nou ales.

27. Secretarul Consiliului raional participd in rnocl obligatoriu la geclin(ele
consiliului {hr[ drept de vot.



Pe ling[ atribufiile prevSzute de Legea privind administra(ia publicI locala.
secretarului Consiliului raional ii revin urmltoarele ahibufii principale referitor la
organizarea gi desfEgurarea Eedin{elor consiliului.

a) asigurd ingtiin{area consilierilor despre convocarea consiliului, sau, dup6 caz.

despre reluarea lucr[rilor qedin{ei consiliului duph pauza ce dureazd,mai nrult de o zi, iar
la cererea pregedintelui raionului sau a cel pufn o h'eime din num6rul consilierilor alegr.

organizeaza inclephnirea qi a altor ac(iuni necesare ingtiin{[rii consilierilor Ei convocini
Consiliului raional in qedir4a sau despre reluarea lucrdrilor;

b) asigurl efectuarea Iucrlrilor de secretariat aferente gedin(ei Consiliului raronal:

c) face apelul nominal qi flne evidenla participarii la gedinle a consiliilor in gedin{[
sau despre reluarea Iucrhrilor';

d) numdrl voturile qi consemneaz[ r'ezultatul votlrii, pe care il prezinta

pregedintelui gedin(ei. cu exceptia cazurilor cind consiliul formeazh comisie pentru
numdrarea voturilor irt anumite chestiuni de pe ordinea de zi supuse votdrii de cdtre

Consiliul raional;

e) infornteazd",in caz de necesitate, pregedintele gedin{ei. despre nurnarul de voturi
necesare pentru adoptarea unei sau altei decizii a Consiliului.

1) asigur'[ intocmireia procesului-verbal, precum gi a dosare]or in care se pdstreazi
rnateriale privind fiecare chestiune din ordine de zi a qedinfei, legarea. nun]erotarea

paginilor, semnarea gi gtampilarea acestora;

g) urrndregte ca la dezbaterea anumitor probleme gi la adoptarea deciziilor asupra

lor sf, nu particrpe consilierii prezenfi la gedin{[, care cad sub incidenfa at1.2l din Legea

privind adrninistrafia publica local[, informeaza pregedintele despre asemenea situalii gi

face curtoscute consilierilor consecin{ele prev[zute de Lege in astfel de cazuri;

h) contrasemneazf,, in condiflile legii, deciziile consiliului, cu exceplia decizre de

rrumire in func(ie a secretarLrlui consiliului.

Secretanrl indeplineEte gi alte atribufii stabilite de lege, gi ins[rcindrile Consiliului
raional privitor la buna organizare qi des{hgurare a Eedin(elor Consiliului raional.

Capitolul II
DesfI gu ra rea gedi nfelor

28, Convocarea consiliului raional se face in temeiul afi.45 din Legea privind
adrninistraqia public[ local[ nr.436 din 28 decernbrie 2006.

In cazul in care pregedintele raionului refuzd convocarea gedin{ei extraordinare a

consiliului cen"rtd de cel pu{in o treime din nurn[r-ul consilierilor alegi, acegtia sunt in
drept si convoace consiliului raional in gedin(6 de sine st6t6tor, inaintind secretarului

consiliului un proces-verbal de convocare a gedinlei semnat[ de cel putin o treime din

numdrul consilierilor alegi, proiecful de decizie gi nota informativa pe rnarginea

chestiunilor din ordin ea de zi.

Ordinea de zi a qedinfei Consiliului laional cuprinde numlrul culent al chestiunii

propuse Consiliului raional spre examinare, denumirea chestiunilor,nunrele,prenumele

raporto^rului (coraportorului ).

In inEtiinfarea despre convoearea Eedinlei pe linga ordinea de zi, data. ora qi locul
qedirr{ei, se indica rnodul de familiarizare a consilierului cu proiectele de decizii. cu

avizele conrisiilor de specialitate. cu rapoartele sau informaliile conducatorilor

subdiviziunilor subordonate, cu timpul acordat declaragiilor politicc,. intrebdrilor',

interpeldrilor, petigiilor gi altor probleme care se suplul examinirii in gedinla Consiliului

raional.

Ordinea de zi a gedin{ei Consiliului raional se aduce la cunogtin{l publicA prin

publicare sau prin afigare in locuri publice.



29. Proiectul ordinii de zi se intocmegte la propunerea preqedintelui raionului sau

a consilierilor care au cerut convocarea consiliului in conditriile art.l6 din Legea privind
administralia publica local[ gi se supune aprob[rii consiliului la inceputul gedin{ei.

30. Consilierii sunt obligatri sd participe la gedinfele consiliului gi sa iqi inregistreze
prezen{a la secretarul consiliului.

Consilierul care nu poate participa la Eedin{a consiliului este obligat sI comunice
din timp despre absen(a sa gi rnotivele absen(ei nernrylocit pregedintelui raionului sau
secreitarului. Preqedintele raionului sau secretarul sunt obliga{i sI aduci la cunogtin(a
consilierilor prezen(i in gedinl[ informalia pnvind absen{a consilierului respectiv.

31. Dezbaterea problemelor se face in ordinea strict[ in care acestea sunt inscrise
pe ordinea de zi aprobatd. Dezbaterea incepe cu prezentarea succinta de c[tre rapoftor a

problemei inscrise pe ordinea de zi gi a proiectului de decizie asupra ei. Raportorul este"

de regulf,, consilierul care a initriat proiectul respectiv.

Pregedintele gedinlei are dreptul s[ limiteze durata lu[rilor de cuvAnt, in functrie de

obiectul dezbaterii. ln acest scop, el poate propune Consiliului raional, spre aprobare,
durata de timp ce va fi oferit[ fiec[rui vorbitor, precum qi durata total[ de dezbatere a

proiectului cu excepfia cazului cand consiliul, la inceputul gedinlei, a adoptat
regulamentul de lucru al ge-dinfei consiliului.

In cadrul dezbaterii oricdrei probleme de pe ordinea de zt a gedinlei consiliului
t'aional, consilielul igi poate exprima opinia numai in cazul in care preqedirrtele gedin{ei ii
of-er[ cuvAntul. Consilierul este obligat ca in luarea sa de cuv6nt sf, se ref'ere exclusiv la
problerna care fbrmeazd obiectul dezbaterii.

32. Preqedintele gedin(ei permite oricAnd unui consilier sI rispund[ la problema
care il privegte personal sau referitoare la regulament.

33. Preqedintele gedinfei poate propune incheierea dezbaterii unor probleme puse

in discu(ia consiliului. Propunerea de incheiere a dezbaterii se aprob[ cu votul rna.jont[1ii
corrsi lierilor prezenfi,

34. Se interzice proferarea de insulte sau calomnii la adresa consilierilor prezen{i
Ia qedinl[, precu]lt gi dialogul dintre vorbitori gi persoanele aflate in sala.

35. In cazul in care deslEgurarea lucr[rilor este perturbatS, pregeclintele gedin{ei

poate s[ intrerupd dezbaterile gi s[ ceard respectarea regulamentului, fiind in drept.

a) sd cheme la ordine;

b) sd retragd cuvAntul:

c) sa dispun[ eliminarea din sal6 a persoarrelor, altele decdt consilierii, care

impiedic[ desl]gurarea Iucr6riIor.

36. Faf[ de consilierii care, in exerciliul mandatului, au comis abateri de la
prevederile legislatriei sau ale regulamentului, Consiliul poate decide, cu votul majorit[1ii
consilierilor alegi, de a aplica, in limita competen(ei sale, urm[toarele sanc(iuni:

a) avertisrnent;

b) elinrinarea din sala de qedinle.

37. $edin[ele consiliului se desfrqoard in lirnba de stat

Actele consiliului se intocmesc Ai se adoptf, in lirnba de stat.

Capitolul III
Elaborarea proiectelor de decizie

38. Dreptul de iniqiere a proiectelor de decizii ale consiliului aparline consilierilor.
Propuneri vtzavi de elaborarea unor decizii poate face pregedintele raionului. PreEedintele

raionului poate participa consultativ la intocrnirea deciziilor de comun acord cu Consiliul
raional.

39. Proiectele de decizii vor fi insolite de o notd informativi qi vor fi redactate in
confonnitate cu normele de tehnic[ legislativa in acest scop, secretarul consiliului gi

aparatul pregedintelui raionului vor acorda asisten{d tehni'c[ cle specialitate.



Proiectele de decizii se prezint[ in limba de stat,
40. Proiectele de decizii se propun pentru a fi incluse in ordinea de zi a gedinlei de

cltre pregedintele raionului. Pregedintele raionului va propune spre a fi inclus in orclnea
de zi a gedin{ei toate propurerile venite de la consilieri,cbnsemnAndu-se trtlul qi
ini(iatorul proiectului, qi se aduc la cuno$tinta consilierilor imediat, cu indicarea
comisiilor de specialitate clrora le-au fost trirnise spre avizare gi cu invitalia de a
prezenta amendamente.

41. Proiectele de decizii cu materialele de insolire se transnrit spre avtzarc
cornisiilor de specialitate ale consiliului, serviciilor publtce descopce.fi.ate pi

descentralizate in vederea intocuririi unui raport.
O data cu transmiterea proiectelor de decizii, se precizeazd gi data prezentlrii

raportului, inforrna{iei qi a avizului, cu condilia ca l'apoltul Ei inforrnaqia sA fie renrise gi
colnisiei de specialitate inainte de intocmirea de c[fi'e aceasta a avizului.

Iniliatorul proiectului de decizie sau a altor propuneri le poate retrage, sau poate
renun{a in orice monlent, la sustrinerea lor, pin6la inscrierea acestora in ordinea de zi.

42. Dupit examinarea proiectului de decizie gi a propunerilor compartimentului de
specialitate al Consiliului raional gi ale serviciilor publice, comisia de specialitate a

Consiliului raional intocmeqte un rapor-t cu privire la adoptarea, rnodificarea sau
respingerea lor.

Rapoartele. avizele se transmit secl'etarului consiliului. care va eI'ectua tn6sur.ile
corespunzdtoare de rernitere a lor consilierilor cel tirziu pina la data gedillei Consiliului
raional.

43. Proiectele de decizii gi alte propuneri, insopte de avizul comisiei de specialitate
gi de raportul serviciilor publice, se inscriu pe orclinea cle zi gi se supun dezbaterii Ei
votului consiliului in gedinfa acestuia.

Capitolul lV
Procedura de vot

44. Votul consilieriului raional este individual gi nu poate fr rransrnis altei
persoarle.

Votul consilierului se exprirnd public prin ridicarea miinii, in cadrul votarii
deschise.

Procedura votdrii deschise poate fi efectuata qi prin apel nominal.
Consiliul raional poate decide votarea secretf,, Ia propunerea preqedintelui qedinlei

sau a unuia dinh:e consilieri, cu excepfia cazului in care, prin lege sau regulament, se
stabileqte o anumit[ modalitate.

45. Votarea prin apel nominal se desligoari in rnodul urmdtor: Pregedintele ofer6
explicaqii asupra obiecftrlui votarii gi sensului cuvintelor ,,Pentu", ,,Contra"gi ,,Abtinut"
Secretarul consiliului dd citire numelui qi prenumelui fiecdrui consilier in ordine
alfabetic[. Consilierul norninalizat se ridica gi pronun(d cuvdntul ,.Pentru". ,,Con[a"sau
,,Ab1inut", in funcfia de opliunea sa.

46. Pentru exercitarea vofului secret se folosesc buletine de vot.
fextul buletinelor de vot trebuie sd fie clar gi precis. Pentru exprirnarea op(iunii se

folosesc cuvintele,, Pentru", ,,Contra" gi ,,Ab1inut".
Buletinele de vot se introduc in uma de votare. La numdrarea voturilor nu se iau in

calcul buletiilele de vot itt care nu a fost explimatl op{iunea consilielului say au fost
folosite mai multe cuvirtte decAt cele prevlzute in prezentul punct pentru a-qi exprima
op(iunea.

47. Deciziile se adopt[ cu votul rnajorit[trii consilierilor prezenfi, cu excep(ia
cazurilor cind prin lege sau regulament, se cere o alt[ majoritate cle voturi.

Dacd irt sala de gedin{e este intrunit cvorurnul necesar conforrn inregistrarii.
corrsiliul raional purcede la exarninarea chestiunilor de pd ordinea de zi,



48. Consilierii au dreptul sa solicite ca in procesul-verbal al gedin{ei s6 fie
consenlnat expres modul in care au votat, secretarul fiind obligat s[ se conformeze
acestei cerin(e.

49. Proiectele de decizie sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi supuse
examinlrii repetate in cadrul aceleiagi gedin(e.

Capitolul V
intreblri, interpellri, petifii gi informarea consilierilor

50. Consilierii pot adresa intrebiri, in scris sau oral pregedintelui raionului,
vicepregedintelui raionului gi secretarului consiliului, qefilor serviciilor publice locale"
precum gi altor persoane in functrii de r'Sspundere invitate la qedinfa Consiliului raional.

Prin intlebare se solicitd inforrnalii cu privire la un fapt necunoscut. Cei inn'eba1i
vor rdspunde, de reguld, irnediat sau dacf, nu este posibil, Ia urmStoarea gedin{d a

consiliului.

51. Interpelarea constf, inh-o cerere prin care se solicit[ explicalii in legltura cu un
f-apt cunoscut. Cel interpelat are obliga{ia sd rdspund[ in scris pina la urmf,toarea qedin{a
a cortsiliului raional, sau oral, la proxirna gedin([. potrivit solicitarii autorului interpel[rii.

52. Consilierii pot solicita informaliile necesare serviciilor sau institutriilor publice
locale, iar acestea sunt obligate sd le fun'izeze in termen de cel mult dou[ saptarnAni.
dacd legea nu prevede altfel.

Infolrnafiile pot fi cerute qi comunicate in scris sau oral.
53. Activitatea consilierilor ce (ine de solufionarea peti[iilor gi organizarea

audien{ei se efectueazd in corespundere cu Legea cu privire la petiqionare qi alte acte
normative.

Secretarul Consiliului \i asile Sllin u


