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REGULAMENTUL
PRIVIND CONSTITUIREA $I FUNCTIONAREA

CONSILTLUI ORA$ENESC ORHEI

TittuI I
CONSTITUIREA CONSILIULUI ORA$ENESC ORHEI

Capitolul I
MODUL DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI

l. Prima qedin{n (de constituire) a consiliului ordqenesc se convoacd, in condiliile Legii privind
administratia publicd locald, in termen de 20 de zile de la data validdrii mandatelor de consilier. Consiliul oriigenesc este

legal constituit, dacd sunt validate mandatele a cel pulin o treime din num[ru] de consilieri. Convocarea consilierilor
consiliului orSgenesc in prima gedinlE (de constituire) a consiliului se face prin hotdrdre a consiliului electoral de

circumscriplie.
Prima gedin!6 a consiliului ordqenesc este deliberativd dacd la ea participd cel pulin doud treimi din numdrul

consilierilor alegi. in cazul in care aceastf, majoritate nu poate fi asigurati, qedinla se line peste 3 zile, respectdndu-se
aceleagi condi{ii. Dacl nici la a doua convocare gedinla nu este deliberativd se procedeazd la o noud convocare peste 3 zile.
La aceastdnoud convocare gedinta a treia este deliberativi daci se asigurd prezenlamajoritilii consilierilor alegi. in situalia
in care, din cauza absenfei nemotivate a consilierilor, consiliul nu poate fi convocat pi de aceastd datd, el se considerd
dizolvat de drept. Lucrdrile primei gedinle (de constituire) sunt conduse de cel mai in v6rsti consilier, asistat de I sau 2
dintre cei mai tineri consilier prezenli la gedinp. La prima gedinld (de constituire) a consiliului participi gi reprezentantul
consiliului electoral de circumscripfie.

2. Reprezentantul consiliului electoral de circumscriplie aduce la cunogtinta consilierilor hot[rdrea instanlei
judecdtoregti privind legalitatea alegerilor de circumscriplia respectivd gi rezultatele validdrii mandatelor consilierilor gi le
inmdneazdlegitima{iile.

3. Dupd constituirea legald a consiliului ordgenesc, consilierii formeazd fracJiuni, alianfe, blocuri. Fracliunea
constii din cel pulin 3 consilieri. Fracliunea se constituie, de regul6, la prima gedin!6 (de constituire) a consiliului, in bazi
de liste ale partidelor, organizaliilor social-politice gi blocurilor electorale. Constituirea fracfiunii se consemneaz6lntr-w
proces - verbal. Procesul - verbal gi declaralia cu privire la constituirea fracliunii se transmit pregedintelui gedinlei pentru a
fr anexate la procesul - verbal al $edntei consiliului.

Consilierii din partea partidelor, organizaliilor social - politice gi blocurilor electorale, care nu au un lntrunit
numdrul neceszr pentru a constitui o fracliune se pot afilia altor fracliuni.Fracliunile constituite igi aleg organele de
conducere sau conducdtorii. Alian{ele qi blocurile se constituie din mai multe fracliuni 9i din consilieri independenJi, dup6
constituirea fraoliunilon Constituirea aliangelor Ei blocurilor se consemeffid ?ntr-un proaes werbal Proaesul verbal gi
declaralia cu privire la constituirea alianlei sau blocului se anexeuA la procesul - verbal al qedinlei consiliului in cadrul
cdreia este anunlatd constituirea acestora.

4. Dupd validarea mandatului primarului, consiliul ord$enesc la propunerea Primarului decide instituirea funcliei
de viceprimar gi stabilegte numirul de viceprimari care vor asista primarul in exercitarea atribuliilor sale. Alegerea
viceprimarilor se efectueazd in condif;ile Legii privind administralia publicd local6.

5. Secretarul consiliului origenesc este numit de consiliu in temeiul concluziei comisiei de concurs pentru
ocuparea funcliei vacante de secretar, la prima gedinp a consiliului, dupd anun{area rezultatelor concursului organizat in
conformitate cu legislalia in vigoare.

6. Comisia de concurs pentru ocuparea funcliei respective se formeazd in baza Regulamentului cu privire la
orgatizarea concursului pentru ocuparea func{iei publice vacante in autoritafle publice, aprobat de Guvern.

Capitolul II
coNsTrTUrREA $r FUNCTTONAREA COMTSTTLOR

CONSULTATIVE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI
7. Dupd constituire, consiliul ordgenesc formeazd comisii consultative de specialitate pentru principalele domenii

de activitate. Principalele domenii de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate sunt previzute in anex6.

8. Domeniile de activitate in care se formeazd comisii de specialitate, denumirea acestora qi numdrul de membri,
care intotdeauna trebuie sf, fie impar, se stabilesc de c6tre consiliul ordgenesc, in funclie de specificul gi necesitdlile
administrativ-teritoriale. La decizia consiliului, comisia poate fi formatd pentru mai multe domenii de activitate.

9. Comisiile de specialitate se formeazd pe intreaga durat[ de activitate a consiliului. Membri ai acestora pot fi
numai consilierii. Activitatea in cadrul comisiilor nu este remunerati.

10. Comisiile de specialitate sunt structuri de lucru consultative ale consiliilor gi sunt menite sd asigure eficienla
activitSlii lor. Comisiile de specialitate poartd rdspundere ln fafa consiliului gi sunt subordonate acestuia.

ll. Fiecare comisie de specialitate igi alege, prin vot deschis al majoritdtii membrilor sdi, pregedintele gi secretarul
sdu.

12. $edinla comisiei de specialitate se convoacd de pregedintele acesteia, iar in absenfa lui - de secretarul comisiei.
Comisiile se convoactr, ori de cdte ori este necesar, la decizia pregedintelui comisiei. $edinla comisiei este deliberativd,
dacl la ea sunt prezenli majoritatea membrilor comisiei. $edintele comisiei, de regul6, sunt publice. La gedinla comisiei pot
fi prezenli, consilierii care nu sunt membri ai acestei comisii. Comisia poate invita s[ participe la gedin{ele sale specialigti
din cadrul primlriei sau din afara acesteia, prezeuta cdrora este organizatd de secretarul Consiliului la solicitarea
preqedintelui Comisiei. La qedinlele comisiei au dreptul sE participe qi consilierii ale cdror propuneri fac obiectul lucrdrilor
comisiei. Comisia poate decide ca la unele dezbateri sf, fie prezente gi alte persoane interesate sau reprezentan{i ai mass-
media. $edintele comisiilor vor avea loc in zilelele qi orele de lucru, la decizia pregedintelui comisiei.



13. Membrii comisiei de specialitate sunt instanjaji despre gedinla acesteia de cdtre pregedintele gi/sau secretarul
comisiei, cu asistenla secretarului consiliului, de citre aparatul de lucru al Primdriei la cererea Pregedintelui Comisiei, prin
telefonogramd. in caz de necesitate se elibereazd un certificat de confrrmare despre participarea consilierului in gedinfa
Comisiei.

14. in exercitarea atribuliilor, comisia de specialitate adopt5 decizii cu votul deschis al majoritdlii membrilor sdi.
Deciziile comisiei au un caracter de recomandare pentru consiliul respectiv.

15. Numdrul locurilor care revin fiecirui grup de consilieri sau consilierilor independenli in fiecare comisie de
specialitate se stabilegte de cdtre consiliul ordgenesc, in func,tie de ponderea acestora in cadrul consiliului. Nominalizarea
membrilor fiecdrei comisii se face de fiecare fracliune, iar a consilierilor independenli - de cdtre consiliu, av6ndu-se in
vedere, de reguld, pregdtirea lor profesionald qi domeniul de activitate a comisiei. in funclie de numdrul membrilor
consiliului gi numdrul comisiilor de specialitate, un consilier poate face parte din 1-3 comisii, dintre care una este comisia
debazd, a acestuia.

16. Comisia de specialitate are urmdtoarele atribuJii principale:
a) identificd gi examineazd problemele din domeniul ei de activitate, care necesitd solulionare de cdtre consiliu;b) analizeazd" proiectele de decizii ale consiliului gi prognozeazd consecinlele realizdrii acestora;
c) lntocmegte avize asupra proiectelor de decizii privind problemele examinate, pe care le prezintd consiliului;
d) se pronun!6 asupra altor chestiuni remise comisiei spre avizare de cdtre consiliu.

Comisia de specialitate indeplinegte gi alte atribuJii stabilite prin regulamentul de constituire gi funcf;onare a
consiliului sau insdrcindri date prin decizie a consiliului, dacd acestea lin de domeniul de activitate a comisiei.

17. Pregedintele comisiei de specialitate exerciti urmitoarele atribuJii principale:
a) reprezintd comisia in raporturile cu consiliul qi cu celelalte comisii;
b) convoacd qi conduce gedinlele acesteia;
c) propune ca la lucrdrile comisiei sd participe gi alte persoane interesate, dacd este necesar;
d) participd la lucririle celorlalte comisii care examineazd probleme ce prezintd importantd pentru comisia pe care o

conduce:
e) anunli rezultatul votdrii in cadrul comisiei, pebaza datelor comunicate de secretarul comisiei;
0 susline in gedinlele consiliului avizele formulate de comisie.

Pregedintele comisiei exercitd gi alte atribulii referitoare la asigurarea organizatoricd a activftAtii comisiei,
prevdzute de Regulamentul de constituire qi funclionare a consiliului sau stabilite de consiliu.

18. Secretarul comisiei specializate exercitd urmdtoarele atribufii principale:
a) asistl pregedintele comisiei tn asigurarea organizatoricd a qedinlelor comisiei;
b) face apelul nominal gi line evidenla prezenlei la gedinle a membrilor comisiei;
c) numdr5 voturile gi il informeazd pe pregedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecdrei decizii qi

asupra rezultatelor votdrii;
d) asigurb redactarea avizelor, proceselor-verbale gi altor documente emise de comisia respectiv6;
e) efecirieazd stocarea materialelor de lucru ale comisiilor pe care ulterior le prezintb secietarului Consililui pentru a

fi transmise in Arhiva de Stat.
Secretarul comisiei indeplineqte gi alte atribulii prevdzute de Regulamentul de constituire qi funclionare a

consiliului, precum gi ins6rcinirile comisiei sau ale preqedintelui acesteia.
19. Ordinea de zi a gedinlei comisiei de specialitate se aprobf, de membrii comisiei, la propunerea preqedintelui

acesteia' Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi aunor probleme iupiimentare ntrmai pdn6
la inceperea gedinlei comisiei.

20. Ptezenla membrilor comisiei de specialitate la gedinlele acesteia este obligatorie. in caz de absentd a
consilierului fbrd motive neintemeiate de la 3 gedin{e consecutive ale comisiei de bazd pentru el, pregedintele comisiei
poate aplica acestuia sancliunile ce lin de competenta sa, inclusiv sancliune sub formd de " avertisment" in caz de lips6
nemotivatb de la2 gedinfe, sau poate propune consiliului aplicarea altor sanc{iuni prevdzute in regulamentul de constituire
gi funclionare a consiliului, inclusiv excluderea consilierului din componenla comisiei. AbsenlJ consilierului, precum gi
sancliunile propuse de pregedintele comisiei se consenmezvd in procesele-verbale ale gedinlelor respective ale comisiei.

21. Lucrdrile qedinlelor comisiei se consemneazd de cdtre secretarul comisiei in procese-verbale. Dup6 incheierea
gedinfei, procesul-verbal este semnat de cdfre pregedintele gi secretarul comisiei. Pregedintele comisiei poaG permite ca
procesele-verbale ale gedinlelor sd fie consultate de persoane interesate care nu au participat la gedinla, cu exceplia
proceselor-verbale intocmite la gedinfele inchise.

2l.l In caz de prezentare a Avizelor Comisiilor de specialitate cu situalia unui conflict de competenld, in timpul
gedinlei in plen , in mod obligatoriu, intrebarea discutatd va fi propusd de pregedinte spre reexaminare bomisiilor sau va
or ganiza votarea nominald.

TitlulII
$EDTNTELE CONSTLTULUT ORA$ENESC ORHEr

Capitolul I
ATRIBUTIILE PRE$EDINTELUI $EDINTEI

$I ALE SECRETARULUI CONSILIULUI
22. Consiliul ordgenesc alege, prin vot deschis, cu votul majoritdlii consilierilor prezenli, pentru durata unei

gedinle, un pregedinte care o prezideazd, asistat de secretarul consiliului. Rezultatul alegerii pregedintelui gedinlei se
consemneazd in procesul-verbal al gedin{ei. in timpul geinlei in plen se alege secretariatul geainpi io 

"o-pon.ng 
iAruia

este qi secretarul Consiliului. In fiecare gedin16, consiliul desemneazi un consilier din cei prezenli, care semneazi decizia
consiliului in cazul in care preqedintele qedinlei se afl6 tn imposibilitatea de a o semna.

23. Pregedintele gedin{ei exercitd urmdtoarele atribu{ii principale:
a) conduce gedinlele consiliului;



supnne votului consilierilor proiectele de decizii, asigurd num6rarea voturilor gi anun![ rentltatul votlrii, cu
precizarea voturilor,,pro",,,contra" gi a,,ab!inut";
semneazd deciziile adoptate de consiliu, chiar dacd a votat lmpotriva adoptdrii acestora, precum gi procesul-verbal
al gedinlei;

d) asigurd menlinerea ordinii in cadrul gedinlelor gi respectarea regulamentului de desfdgurare a gedinlelor, aprobat de
consiliu;

e) supune votului consilierilor in gedinld orice probleml care intr6 in competenla de solu{ionare a consiliului;
D aplic6, dttpd caz, sanc{iuni in limita competenlei sale sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancliuni;g) organizeazd,votarea intreb6rilor.

Pregedintele gedinlei lndeplinegte gi alte atribulii prevdzute de lege, de regulamentul de constituire gi funclionare a
consiliului, precum gi inslrcindrile consiliului.

24. In caanl in care, pe parcursul gedinlei consiliului, pregedintele ales pentru gedinla respectiv6, inclusiv prima
gedinld (de constituire), nu igi poate exercita atribufiile sale, consiliul procedeazd la alegerea unui alt pregedinte al gedinlei,
fapt care se consemnezvi ln procesul-verbal al acesteia. in acest caz, procesul-verbal qi deciziile adoptate ?n cadruf ftrtregii
gedinle sunt semnate de pregedintele nou-ales.

b)

c)

25. Secretarul consiliului participd, in mod obligatoriu, la gedinlele consiliului fbr6 drept de vot.
atribuliile prevIzute de Legea privind administralia publicd local6, secretarului consiliului ii revin urm[toarele
principale referitor la organizarea gi desftqurarea gedintelor consiliului.

a) asigurS ingtiinlarea consilierilor despre convocarea consiliului, iar la cererea
din numirul consilierilor alegi, organizeazd indeplinirea gi a altor actiuni

Pe l6ng6
atribulii

primarului sau a cel pulin o treime
necesare inqtiintixii consilierilor gi

convocdrii consiliului;
asigurd efectuarea lucrdrilor de secretariat aferente gedin{ei consiliului;
face apelul nominal gi line evidenla participdrii la gedinle a consilierilor;
consemneazb rezultatul vot6rii, pe care il prezintd pregedintelui gedinlei, cu excepfia cazurilor cdnd consiliul
formeazd, comisia pentru numdrarea voturilor in anumite chestiuni de pe ordinea de zisupuse votirii de consiliu;
nformeazdin caz de necesitate, pregedintele gedinlei, despre numdrul de voturi necesar pentru adoptarea unei sau
altei decizii a consiliului;
asigurl intocmirea procesului-verbal al gedinfei, precum gi a dosarelor in care se pdstreazd materialele privind
fiecare chestiune din ordinea de zi a gedinlei, legarea, numerotarea paginilor, semnarei gi gtampilarea acest;a;
urmdregte ca, la dezbaterea anumitor probleme gi la adoptarea deciziilor asupra lor, sd nu participe consilierii
prezen{i la gedintS, care cad sub art.2l din Legea privind administra{ia public[ locald, nformeazi pregedintele
despre asemenea situalii gi face cunoscute consilierilor consecinlele prevdzute de lege in astfel de cazuri;
contrasemneaz5, in condiliile legii, deciziile consiliului, cu exceptia deciziei de numire in funclie a secretarului
consiliului;

i) acordi consilierilor, precum qi acestora in calitate de membri ai comisiilor de specialitate, asistenla gi sprijin in
activitatea lor, inclusiv la redactarea proiectelor de decizii sau la definitivarea celor discutate gi aprobate de
consiliu.
Secretarul indeplinegte qi alte atribuJii stabilite de lege, de regulamentul de constituire qi funclionare a consiliului,

precum 9i ins[rcindrile consiliului privitor la buna organizare gi desfbgurare a gedinlelor consiliului.

- Capitolul II
DE SFA$URAREA $EDINTELOR

26. Ordinea de zi a gedinlei consiliului cuprinde numdrul curent al chestiunii, examinate in comisiile de
specialitate cu avizul respectiv gi numele raportorului (coraportorului). in ingtiinlarea despre convocarea gedintei, pe l6ng6
ordinea de zi,, data ora gi locul gedintei, se indic[ modul de familiarizare a consilierului cu proiectele de decizii, cu avizele
comisiilor de specialitate, cu rapoartele sau informaliile conduc[torilor subdiviziunilor subordonate, cu timpul acordat
declaraliilor politice, intrebdrilor, interpeldrilor, petiliilor gi altor probleme care se supun examinbrii in gedinlaionsiliului.
Ordinea de zi a qedinlei consiliului se aduce la cunogtin,td locuitorilor unit{ii administrativ-teritoriale respective prin mass-
media sau prin orice alt mijloc de informare.

La tncepuful gedinlei Consiliului va fr prezentatd informa{ia despre executarea Deciziilor precedente. in ordinea de
zi a gedin,telor Consiliului nu se vor include problemele care nu au fost discutate in comisiile de specialitate.

27. Proiectul ordinii de zi se lntocmegte la propunerea primarului sau a consilierilor, care au cerut convocarea
consiliului in condifiile art.20 din Legea privind administra{ia publicd locald qi se supune aprobdrii consiliului la inceputul
qedin{ei.

28. Consilierii sunt obligali sd participe la lucrdrile consiliului gi sd igi inregistreze prezenla la secretarul
consiliului. Consilierul care nu poate lua parte la qedinld este obligat sd comunice din timp despre ibsenla sa gi motivele
absenlei nemijlocit primarului sau secretarului. Primarul sau secretarul sunt obligali sf, aducl la cunogtinla consilierilor
prezenli in gedinfd informalia privind absenla consilierului respectiv.

29, Dezbaterea problemelor se face in ordinea strictd in care acestea sunt inscrise pe ordinea de zi aprobatd.
Dezbaterea incepe cu prezentaxea succintd de cdtre raportor a problemei inscrise pe ordinea de zi a proiectului de decizie
asupra ei' Pregedintele gedinlei are dreptul sd limiteze durata ludrilor de cuvdnt, in funclie de obiectul dezbaterii.. in acest
scop, el poate propune consiliului spre aprobare durata de timp, ce va fi oferitf, fiecdrui vorbitor, precum gi durata total[ de
dezbatere a proiectului, cu exceptia cazului cdnd consiliul , la inceputul gedinlei, a adoptat regulamentul de lucru al gedinlei
consiliului. ln cadrul dezbaterii oricf,rei probleme de pe ordinea de zi a gedinlei .onritiut rf consilierul igi poate exprima
opinia numai in cazul in care pregedintele gedinlei li oferd cuv6ntul. Consilierul este obligat ca ln luarea sa di cuv6nf sA se
refere exclusiv la problema care formeazd obiectul dezbaterii gi concret si-gi formuleze propunerea pentru a fi supus6
votdrii. Pe parcursul disculiei lntrebdrii consilierul igi expune opinia o singurd dat6.

b)
c)
d)

e)

D

g)

h)



30. Preqedintele qedinfei permite oricdnd unui consilier sd rdspundl la problema
referitoare la regulament.

31. Pregedintele gedinlei poate propune incheierea dezbaterii unor probleme

Propunerea de incheiere adezhaterii se aprobi cu votul majoritalii consilierilor prezenli.

care il privegte personal sau

puse in disculia consiliului.

32. Se interzice proferarea de insulte sau calomnii la adresa consilierilor prezenli la gedinld qi a secretarului,

precum gi dialogul intre vorbitori qi persoanele aflate in sal6.

33. in cazul in care desfbgurarea lucrdrilor este perturbati, preqedintele qedinlei poate sd intrerupd dezbaterile gi sI
ceard respectarea regulamentului, fiind in drept:

a) sd cheme la ordine;
b) s6 retragl cuvdntul;
c) sd dispunf, eliminarea din sa16, a persoanelor, altele decdt consilierii, care impiedicf, desfdgurarea lucrdrilor.

34. Fa\d de consilierii care, in exercitiul mandatului, au comis abateri de la prevederile legislaliei sau ale

regulamentului, consiliul poate decide, cu votul majorit{ii consilierilor alegi, aplicarea de sanc{iuni, in limita competentei

sale, ori poate aplica urmltoarele sancliuni:
a) avertisment;

b) eliminarea din sala de gedinle care se face prin votul majoritdlii consilierilor.
35. gedinlele consiliului se desfdgoard in limba de stat. Actele consiliului se intocmesc qi se adoptd ln limba de

stat, urmdnd, dupd caz, sf, fie traduse in limba rus6.
Capitolul III

ELABORAREA PROIECTELOR DE DECIZII
36. Dreptul de iniliere a proiectelor de decizii ale consiliului aparfine consilierilor. Propuneri vizavi de elaborarea

unor decizii poate face primarul. Primarul poate participa consultativ la intocmirea deciziilor, de comun acord cu consiliul.
37. Proiectele de decizii vor fi tnsolite de o notd informativd gi vor fi redactate in conformitate cu normele de

tehnicd legislativd. in acest scop, secretarul consiliului gi personalul de specialitate din primdrie vor acorda asistenfd tehnicd
de specialitate. Proiectele de decizii se prezintl ln limba de stat. Iniliativa decizional5 a consilierilor este avizat[ dupd caz

de Primdrie. Proiectele de Decizii gi materialele respective se prezintl secretarului Consiliului in termen de 5 zile lucrdtoare

pentru a fi examinate, pregitite gi prezentate consilierilor in termenii conform legislaliei.
38. Proiectele de decizii se propun pentru a fi incluse in ordinea de n a gedinlei de cdtre primar, consemndndu-se

titlul gi iniliatorul proiectului qi se aduc la cunoqtinla consilierilor, cu indicarea comisiilor de specialitate cdrora le-au fost
remise spre avizare qi cu invitalia de a prezenta amendamente.

Proiectele de decizii se propun de cdtre Primar gi consilieri cu respectarea strictd a procedurii.
39. Proiectele de decizii cu materialele de insolire se transmit spre avizare comisiilor de specialitate ale consiliului,

compartimentelor de specialitate ale primdriei gi serviciilor publice desconcentrate gi descentralizatein vederea intocmirii
unui raport. O dattr cu transmiterea proiectelor de decizii, se precizeazd gi data prezentirii raportului, informaliei gi a
avizului, cu condilia ca raportul gi informalia sd fie remise gi comisiei de specialitate lnainte de intocmirea de c6tre aceasta

a avizului. Iniliatorul proiectului de decizie sau al altor propuneri le poate retrage, sau poate renunla, in orice moment, la

sustinerea lor, pdnd la inscrierea acestora in ordinea de zi.
40. Dupd examinarea proiectului de decizie gi a propunerilor compartimentului de specialitate al prim5riei qi ale

serviciilor, comisia de specialitate a consiliului intocmegte un raport cu privire la adoptarea, modificarea sau respingerea

lor. Rapoartele, avizele se transmit secretarului consiliului, care va dispune mdsurile corespunzdtoare de remitere a lor cdfre

primarul gi cdtre consilieri cel tdrzit pdn6 la data gedintei consiliului.
41. Proiectele de decizii 9i alte propuneri, insolite de avizul comisiei de specialitate gi de raportul

compartimentului de specialitate al primdriei 9i al serviciilor publice, se inscriu pe ordinea de zi gi se supun dezbaterii gi

votului consiliului in gedinla ordinarl a acestuia.
Capitolut IV

PROCEDURA DE VOT
42. Votul consilierilor este individual, obligatoriu gi nu poate fi transmis altei persoane. Votul consilierului se

exprimd public, prin ridicarea m6inii, in cadrul votdrii deschise. Procedura votdrii deschise poate fi efectuatd gi prin apel

nominal. Consiliul poate decide votare secretd, la propunerea pregedintelui qedinlei sau a unuia din consilieri, cu exceplia
cazului in care, prin lege sau regulament, se stabilegte o anumitd modalitate.

43. Votarea prin apel nominal se desfdgoari in modul urmdtor: pregedintele oferi explicalii asupra obiectului
votdrii gi sensului cuvintelor -pro" gi ,,contra". Secretarul consiliului dd citire numelui qi prenumelui fiecdruia consilier tn

ordine alfabetica. Consilierul nominalizat se ridicd qi pronun{5 cuvdntul ,,pro" sau ,,contra", in funclie de opliunea sa.

44. Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletinele de vot. Textul buletinelor de vot trebuie sd fie clar qi

precis. Pentru exprimarea optiunii se folosesc cuvintele,,pro", ,,contra" gi ,,ab1inut". Buletinele de vot se introduc in urna de

votare. La numdrarea voturilor nu se iau ln calcul buletinele de vot in care nu a fost exprimatd opliunea consilierului sau au

fost folosite mai multe cuvinte decdt cele prevdzute in prezentul punct pentru a-gi exprima opliunea.

45. Deciziile se adoptd cu votul majoritalii consilierilor prezenli, cu excepfia cazului in care, prin lege sau

regulament, se cere o altd majoritate de voturi. Dacd in sala de qedinle este intrunit cvorumul necesar conform inregistrdrii,

consiliul purcede ia examinarea chestiunilor de pe ordinea de zi.
46. Consilierii au dreptul sd solicite ca in procesul-verbal al gedinlei sd fie consemnat expres modul in care au

votat, secretarul fiind obligat sd se conformeze acestei cerinte.
47. Proiectele de decizii sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi supuse examindrii acestuia in cadrul

aceleiagi gedinle.
Capitolul V

iNrnnnAnl, INTERPELARI, PETTTII gI
INFORMAREA CONSILIERILOR



soliciti informalii cu privire la un fapt necunoscut. Cei intrebali vor rtrspunde, de regul6, imediat sau conform Legii cuprivire la petilionare gi alte acte normative.
49' Interpelarea consti intr-o cerere inregistrat5 Ia secretarul Consliului (modelul se anexeaTa) prin care se solicitiexplicafii in legaturr cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligalia sd r6spund6 in scris, pdn6 la urmatoarea gedinf6 aconsiliului, sau oral, la proxima gedinf6, potrivit solicitarii autorului interpel6rii.
50' Consilierii pot solicita informaliile necesare serviciilor sau instituliilor publice locale, iar acestea sunt obligate

s6 le furnizeze in termen de cel mult 2 s5pt?imdni, dac6 legea nu prevede altfel. Informaliile pot fi cerute gi comunicate inscns sau oral.
5l' Activitatea consilierilor ce {ine de solulionarea petiliilor gi organizarea audienlei se efectueaz5 in corespundere

cu Legea cu privire la petitionare gi alte acte normative.

ANEXAnr.t
la Regulamentul privind constituirea

gi funclionarea Consiliului ordgenesc Orhei

DOMENIILE DE ACTIVITATE

' l' Agriculturi si ind.,H'!ARE 
sE Por F.RMA ..MISII DE 

'PE.IALITATE2. Activititi economico - financiare
3. Activitiili social - culturale, turism gi culte
4. Protecfiamediului, amenajareateritoriului
5. inv6!6m6nt, protectie socilla, sindtate public[ gi munc6
6.^ Drept gi disciplini.

Nottr: In functie de specificul activitalii gi de numarul consilierilor, consiliul poate decide formarea comisiilor de
specialitate gi in alte domenii de activitate sau a unei comisiicare s6 aib6 drept obiect de activitate dou6 sau mai multedomenii. 2

ANEXAnr.2
la Regulamentul privind constituirea

qi functionarea Consiliului ord;enesc Orhei

Republica Moldova
CONSILIUL

or5$enesc Orhei

Pecrry6.rrnKa MoJrAoBa

Opxeficrcuft
ropoAcKofi coner

INTERPELARE

or. Orhei
n Opxefi


