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ANUNT
cu pri\;irc la modincarea termenului pentru transmiterea propunerilor,
sugcstiilor, opinUlor cu valoare de recomandare pentru
Proiectul de hotir£rc pri\-ind aprobarea Regulamentului de Organizare §i Func{ionare a
Consiliului General al Municipiului Bucure§ti

Se modiHci termenul pentru transnliterea propunerilor. sugestiilor, opiniilor cu
vaioare de recomandare pentru Proiectu! de hot3rare privind aprobarea Regulamentului
de Organizare ;i Funcjionare a Consiliului General al Municipiului Bucure§ti,in sensul
ca acesta va fi 16 septembrie 2022, in loc de 05 septembrie 2022, a§a cum a fost stabilit
prin Anunjul iniTial nr. 115621/1/19.08.2022.

Celelalte precizari ale Anunjului nr. 115621/1/19.08.2022 se menOn.
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Serviciul Transparenta Decizionala
Nr. 115621 /1/19.08.2022

/\nun! referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

Astazi, 19.08.2022, Prirnaria Municipiului Bucure9ti, anunta deschiderea procedurii de transparenta

decizionala a procesuFui de elaborare a proiectu lui urmatorului act normativ:

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentuluide Organizare §i Funcjionare a

Consiliului General al Municipiului Bucure§ti
Paragraf descriptiv:

Proiectul de hotarare privindaprobarea Regulamentuluide Organizare 9i Functionare a Consiliului
General al Municipiului Bucure9ti este elaborat Tn conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului
Dezvoltarii, Lucrarilor Publice 9i Administra+iei nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al
statutului unitatii administrativ-teritoriale, precum 9i a modelului orientativ al regulamentului de organizare
9i func+ionare a consiliului local, cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normelede tehnica
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile 91completarileulterioare 9i Tn

temeiul art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. a) 9i art. 139 alin. (3) lit. i) din Ordonantade Urgenta a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ 9i va fi supus aprobarii Consiliului General al
MunicipiuluiBucure9ti
Documentatia aferenta proiectuluide act normativinclude:
- referat de aprobare;
- raport de specialitate nr. 118676/19.08.2022 Tntocmitde Directia Asistenta Tehnica §i Juridica
- proiectulde hotarareC.G.M.B.
- anexa -40 pagini

Documentatiapoatefi consuitata:

- pe pagina de internet a instituOei – www.F)mb.ro;

link: https://www3.pmb.ro/institutii/cqmb/dezb publica/proiecte;
- la sediul Primariei MunicipiuluiBucure9ti, B-duI Regina Elisabeta nr. 47, sector 5.

Proiectul de act normativ se poate obtine Tn copie, pe baza de cerere depusa la Registratura
P.M.B. (C.I.D.R.C.), la adresa B-duI Regina Elisabeta, nr. 42, sector 5, in zilele de luni, maRi, joi 9i vineri
Tntreorele 08.30-16.30, §i Tnziua de miercuri, in intervalulorar 8.30-18.30.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus
procedurii de transparenta decizionala se pot depune pana Ia data de 05 septembrie 2022
- prin site-ulwww.pmb.ro;

- ca mesaj Tn format electronic pe adresa de

proiecte.supuse.dezbaterii.publice@pmb.ro;

e-mail

:

relatiipublice@pmb . ro/

- prin po9ta pe adresa P.M.B. – B-duI Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 – DirectiaAsistenla
Tehnica si Juridica;

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po$taI050013, sector 5, Bucure gi, Romania

Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

- la Registratura P.M.B. (C.I.D.R.C.), la adresa B-duI Regina Elisabeta, nr. 42, sector 5, in zilele de
lunt, marIi, joi 9i vineri Tntreorele 08.30-16.30, 9i Tnziua de miercuri, in intervalulorar 8.30-18.30.

Materialele transmise vor purta mentiunea “Propuneri pentru proiectul de hotarare privind
aprobarea Regulamentului de Organizare §i Func{ionare a Consiliului General al Municipiului
Bucure§ti ”
Propunerile, sugestiile, optniilecu valoare de recomandare vor fi publicatepe pagina de interneta
institujiei ,

la

sec+iunea

proiecte

supuse

https://www3.pmb.ro/tnstitutii/cqmb/dezb publica/proiecte;

dezbateri i

publice,

link:

NepreluarearecomandarilorformulatePi TnaintateTnscris va fi justificataTnscris.
Pentru cei interesati exista 9i posibilitateaorganizarii unei TntalniriTncare sa se dezbata public
proiectul de act normativ, in cazul Tn care acest lucru este cerut Tn scris de catre o asocia+ie legal
constituita sau de catre o alta autoritate sau institu+iepublica pana Ia data de 03 octombrie 2022.
Pentru informatiisuplimentare, va stam la dispozitie la urmatoarele date de contact:
Telefon: 021 3055500 interior: 3021; 3022, 3109
E-mail: proiecte.supuse.dezbaterii.publice@pmb.ro, persoana de contact: Liliana Miu
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Consiliul General al Municipiului Bucure$ti

HO TARA RE
privind aprobarea Regulamentului de Organizare §i Funcjionare a ConsiliuluiGeneral al Municipiului
Bucuresti
Avand Tn vedere referatul de aprobare al consilierilor generali $i raportul de specialitate at Direcjiei
Asistenla Tehnic3si Juridic5 nr. .;
vizand avizul avizul Comisiei juridice si de disciplin3 nr. . din cadrul Consiliului General at Municipiului
Bucure;ti;
Tn conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Dezvolt5rii, Lucririlor Publice gi AdministraTiei
nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unitalii administrativ-teritoriale, precum ;i a
modelului orientativ al regulamentului de organizare $i funcjionare a consiliului local;
Cu respectarea prevederitor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnici legislativi pentru
elaborarea actelor normative, republicat5, cu modific5rile §i complet3rile ulterioare;
in temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. a) gi art. 139 alin. (3) lit. i) din OrdonanTa de
Urgenji a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificirile §i completarile ulterioare;
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOTARASTE
:

Art.1 Se aprobi regulamentul de Organizare ii Funcjionare a Consiliului General al Municipiului
Bucure§ti, conform anexei care face parte integrant+Jin prezenta hot5rare.
Art.2 Hot5rarea Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 52/28.02.2017, cu modific5rile §i
completirile ulterioare, se abrog3.
Art.3 Direcjiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucure§ti vor
aduce la Tndeplinireprevederile prezentei hotir§ri.
Aceast5 hot5rare a fost adoptat3 Tn ;edin Ta ordinar5 a Consiliului General al Municipiului Bucure§ti din
data de ...

PRE$EDINTEDE $EDINTA,

SECRETARGENERAL
AL MUNICIPIULUIBUCURESTI,
Georgiana Zamfir

Bucure Sti, .
Nr. .
Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po9tal 050013, sector 5, Bucure9ti, Romania; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

REGULAMENT

ANEXA la HCGMB nr

DE

ORGANIZARE Sl FUNCTIONARE
A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE§TI
CAPITOLUL I – Dispozijii generale
CAPITOLUL Il – Constituirea Consiliului General al Municipiului Bucure gti
CAPITOLULIll – Organizarea ConsiliuluiGeneral al Municipiului Bucure;ti
SECTIUNEA 1 – Presedintele de sedinti
SECTIUNEAa 2-a – Viceprimarii
SECTIUNEA a 3-a – Comisiile de specialitate
CAPITOLUL IV – Funclionarea Consiliului General al Municipiului Bucure$ti
SECTIUNEA I – Atribuliile Consiliului General al Municipiului Bucure$ti
SECTIUNEA a 2-a – FuncTionarea Consiliului General al Municipiului Bucure9ti
SECTIUNEAa 3-a – Elaborarea ii adoptarea proiectelor de hotirari
SECTIUNEA a 4-a – Tipuri de acte administrative
SECTIUNEA a 5-a – Accesul cetijenilor la §edinTele Consiliului General al Munlcipiului Bucure itt

SECTIUNEA a 6-a – Dispozijii privind participarea cetalenilor la procesul de elaborare $i
dezbatere a proiectelor de hotirari
CAPITOLUL V – Dispozitii privind exercitarea mandatului de consilier general
SECTIUNEA 1 – Exercitarea mandatului de consilier general
SECTIUNEA a 2-a – Drepturile conslierilor generali
SECTIUNEA a 3-a – Obligarea consilierilor generali
CAPITOLUL VI – Dizolvarea Consiliului General al Municipiului Bucure§ti
CAPITOLUL VII – Incompatibiliti Tileconsilierilor generali $i conflictul de interese
CAPITOLUL VIII – Rispunderea consilierilor generali

CAPITOLULIX – Secretarul general
CAPITOLUL X – Dispozilii finale
CAPITOLUL I
DispoziIii generale
Art. 1 - Obiectul de reglementare
(1) Prezentul Regulament de organizare yi funcjionare al Consiliului General al Municipiului Bucure;ti
are ca obiect stabilirea condiliilor de exercitare a mandatului de citre consilieriigenerali, a drepturilor,
obligajiilor ii rispunderilor ce le revin Tn baza mandatului TncredinTat,in limitele stabilite de Codul
Administrativ, cu modificirile $i completirile ulterioare.
(2) Prezentul regulament mentioneaza ii unele atribuIii ;i responsabilitiTi ale primarului ;i consilierii
personali ai acestuia, ale aparatului de specialitate al primarului, ale viceprimarilor, al administratorului
public ;i ale entitililor din subordinea ConsiliuluiGeneral ;i/sau a Primiriei MunicipiuluiBucure$tiin
relaIia cu consilierii generali, in limitele stabilite de Codul administrativ, cu modificirile §i completirile
ulterioare.

(3) Consilieriigeneral-ise aleg prin vot universal,egal, direct, secret 9i liber exprimatde citre cetijenii
cu drept de vot ai municipiului Bucure;ti, potrivit legii pentru alegerea autoritililor administraTiei

publice locale
(4) Participarea consilierilor generali la activitatea Consiliului General al Municipiului Bucure9ti are
caracter public §i legitim, Hind in acord cu interesele generale ale locuitorilor municipiului Bucure;ti.
Art. 2 – Definijii generale
1

a

(1) in sensul prezentului regulament de organizare gi funcTionare, termenii ii expresiile de mai jos au

urmitoarele semnificatii:
a)

ale§iilocali– primarul, viceprimarul, consilierii generali;

b)

aparatul de specialitate al primarului - totalitatea compartimentelorfunclionale, firi

personalitate juridica, de la nivelul municipiului Bucure§ti, precum $i secretarul general al municipiului
Bucure;ti; primarul, consilierii personali sau personalul din cadrul cabinetului acestuia, viceprimarii,
administratorul public nu fac parte din aparatul de specialitate;
C)
asociajiile de dezvoltare intercomunitari - structurile de cooperare cu personalitate juridici,
de drept privat $i de utilitate publici, TnfiinTate, 'in condiliile legii, de municipiul Bucure§ti pentru
realizarea Tncomun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori pentru furnizarea Tn
comun a unor serviciipublice;

d)
autoritatea deliberativi – ConsiliulGeneral al MunicipiuluiBucure;ti denumit Tn continuare
CGMB sau Consiliulsau Consiliulgeneral;

e)

autoritatea executivi –primarul general al municipiului Bucure9ti;

f)

colectivitatea locali - totalitatea persoanelor fizice - cu domiciliulin municipiul Bucuresti;

g)
cvorumul - numirul minim de membri previzut de lege pentru Tntrunireavalabili a Consiliului
General;

h)

hotirare – act administrativ adoptat de Consitiul General al Municipiului Bucure§ti ;

i)

majoritatea absoluti - primul numir natural strict mai mare decat jumitate din totalul

membrilor in funcTie ai Consiliului General;

j)
majoritatea calificati - primul numir natural care este mai mare decat valoarea numerici
rezultati Tn urma aplicarii fracliei/procentului stabilite/stabilit prin lege sau regulament la totalul
membrilorConsiliuluiGeneralstabilitTncondiliilelegii;
k)

majoritatea simpli - primul numir natural mai mare decat jumitate din totalul membrilor

prezen Ti la o ;edin Ti a Consiliului General, cu condi Tia Tndeplinirii cvorumului;

I)

organigrama- structuri unitara,redati sub forma unei diagramelogice,prin care se

sistematizeaza ii se concentreaz5 modul de organizare a tuturor resurselor umane de la nivelul unei
autoritili sau instituTiipublice,dupa caz, redandschematicdetaliilecu privirela raporturileierarhice
de subordonare/ supraordonare, precum ;i raporturile de colaborare;
m)
prim3ria Municipiului Bucure$ti - structura funcjionala fari personalitate juridici $i far5
capacitate procesuali, cu activitate permanenti, care duce la Tndeplinirehot3rarile autoritijii
deliberative $i dispoziliile autoriti Iii executive, solulionand problemele curente ale colectiviti Iii locale,
constituiti din: primal viceprimari, administratorulpublic, consilieriiprimarului sau persoanele
Tncadrate la cabinetul primarului $i aparatul de specialitate al primarului;
n)

secretarul general - secretarul general al Municipiului Bucure$ti.
CAPITOLUL ll
Constituirea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

Art. 3 – Constituirea ;i structura consiliului general
2

3

(1) Consiliului General al Municipiului Bucuresti este constituit conform
Administrativ, cu modificirile §i completarile ulterioare.
(2) Consiliul General are, conform legii, un numir de 55 consilieri generali.

prevederilor

Codului

(3) Sediul Consiliului General este la adresa: Bucure§ti, bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, cod

postal 050013, Romania.
Art. 4 - Constituirea consiliului general
(1) in asigurarea liberului exerciliu al mandatului lor, consilieriigenerali Tndeplinesco funcTie de
autoritate publica, beneficiind de dispoziliile legii cu privire la persoanele care Tndeplinesco funclie ce
implici exerciliul autoritilii de stat.
(2) Consiliului General al Municipiului Bucuresti se constituie in cel mult 60 de zile de la data
desfi$uririi alegerilor autorit51ilor administrajiei publice locale. Anterior constituirii consiliului local,
mandatele consilierilor locali declaraTi ale$i sunt validate in condiliile previzute Ia art. 114 din Codul
administrativ, cu modificirile $i completirile ulterioare.
(3) Dupi validarea mandatelor de consilier general este organizati o §edinTi privind ceremonia de
constituire a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ocazie cu care consilieriigenerali depun
jurimantul.
Art. 5 - §edinja privind ceremonia de constituire a CGMB §i validarea mandatelor de consilier
general
(1) Prefectul convoaci consilierii generali pentru ;edinja privind ceremonia de constituire a Consiliului
General al Municipiului Bucuresti Tncel mult 5 zile de la comunicarea incheierii judecitoriei previzute
la art. 114 alin. (5) din Codul administrativ, cu modificirile ii completarile ulterioare, ori a comunicirii
hotirarii tribunalului Tn condiliile art. 114 alin. (6) §i (7) din Codul administrativ, cu modificarile ;i
completirile ulterioare, dupi caz, in situalia in care numirul mandatelor de consilieri generali,

validate, este mai mare decat primul numir natural strict mai mare decat jumitate din numirul
membrilor consiliului local stabilit potrivit art. 112 din Codul Administrativ, cu modificirile ;i
completirile ulterioare. Documenteledoveditoare menTionateTn cadrul procedurii de validare a
mandatului de consilier general conform prevederilor Codului administrativ, cu modificirile §i
completarile ulterioare pot fi trimise ;i in format electronic, cu condilia semnirii acestora, de citre
consilierul general declarat ales sau de institulia emitenta, cu semnituri electronica calificati valabili,
emisi conform legislajiei Tnvigoare.
(2) Prefectul Ti comunici secretarului general al Municipiului Bucure§ti data gi ora stabilite pentru

§edinTa privind ceremonia de constituire a ConsiliuluiGeneral al Municipiului Bucuresti, la care
particip3 prefectul, subprefectul sau un reprezentant al institulietprefectuluidesemnat prin ordin de

prefect. in situalii motivate, cu respectarea dispoziliilor alin. (1) prefectu} poate comunica o alta data §i
o alta ori
(3) Secretarul general comunici consilierilor generali ale ciror mandate au fost validate, data §i ora
§edinTei privind ceremonia de constituire convocati de prefect, care are Ioc la sediul Consiliului

Generalal MunicipiuluiBucure§ti.

(4) §edinTa pentru ceremonia de constituire este condusi de cel mai in varsti consilier general al carui
mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilierigeneraliale c3ror mandate au fost
validate.

(5) Consilieriigeneraliale ciror mandateau fost validatedepun jurimantul previzut Ia art. 117 din
Codul administrativ, cu modificirile ii completarile ulterioare, in cadrul §edinTeiprivindceremonia de
constituire a CGMB

(6) in cazul Tn care numirul consilierilor generali care au depus jurimantul Tn condiliile alin. (5) este
mat mic decat primul num5r natural strict mai mare decat jumitate din numirul membrilor Consiliului
General stabilit potrivit art. 112 din Codul administrativ, cu modificirile ;i completarile ulterioare,
prefectul convoaci consilierii generali pentru o a doua ;edinji privind ceremonia de constituire Tn
termen de 20 de zile de la data primei ;edinje.
(7) Tn cadrul celei de a doua $edinTe pot depune jurimantul consilierii generali validaTi care au absentat

de la prima 9edinTi;i supleanliiale ciror mandate au fost validatein condiliileart. 119 din Codul
administrativ, cu modificirile §i completirile ulterioare, it consilierii localivalidaji in condiliile art. 114

alin. (6) gi (7) din Codul administrativ,cu modificirile fi complet5rileulterioare,$i care nu au fost
convocaTi Ia prima 9edinla de constituire a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

(8) Prin excep;ie de la dispozi;iilealin. (7), consilierul general declarat ales care nu a putut depune
jurimantul, ca urmare a absenTeipentru motive temeinice, poate depune jurimantul Tncadrul primei
;edinje a Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Sunt considerate motive temeinice spitalizarea
sau imobilizarea Ia pat, dovediti prin certificat medical, ori situa;ii precum deplasarea Tnstriinitate in
interes de serviciu, evenimente de forTI major5, cum ar fi inundajii sau alte catastrofe care au
Tmpiedicatdeplasarea, deces in familie ori alte situalii similare.
(9) Consilierul general al cirui mandat a fost validat care nu depune jurimantul nici Tncea de a doua
;edinji privind ceremonia de constituire ori in condiliile previzute la alin. (8) sau care refuzi si depuni
jurimantul este considerat demisionat de drept.
(10) Locurile consilierilorgeneralideclaraTi aleii ale ciror mandate nu au fost validate sau care sunt
considera Ti demisionaji de drept $i care nu pot fi completate cu suplean Tise declari vacante prin ordin
al prefectului in termen de 5 zile de la prima ;ecJinli ordinari a Consiliului General al Municipiului
Bucurest i.
(11) Depunerea jurimantului de citre consilierii generali validaIi, ale;i sau supleanli, in cadrul
§edinjelor Consiliului General va fi primul punct pe ordinea de zi, in conformitate cu art. 122 din Codul
administrativ, cu modificirile 9i completirile ulterioare. Secretarul general al municipiului Bucure§ti va

asigura comunicarea cu instanTacompetenti §i consilierullocal in vederea confirm5riivalidirii

mandatului acestuia.
(12) in stare de urgenTi sau de alert3, declarate conform legii, participarea la §edinVa de constituire a
Consiliului General al Municipiului Bucure;ti §i depunerea jurimantului de c5tre consilierii validaTi ii
care nu pot participa justificat la §edinji se pot realiza firi prezenji fizici, prin mijloace electronice de
comunicare la distanti.
Art. 6 - Depunerea juramantului
(1) Consilierii generali ale;i al ciror mandat a fost validat depun urm3torul jurimant Tnlimba romani:

„Jur sa respectConstituTia
fi legile!irii ;i si fac, cu buna-credinji,tot ceeace sti in puterile;i

priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiuluiBucure§ti. A$a sa fmi ajute Dumnezeu!".
Formula religioasi de incheiere va respecta libertatea convingerilor religioase, jurimantul putand fi
depus §i fari formula religioasi. Jurimantul se imprimi pe un formular specialgi se semneazi, in doui
exemplare, de fiecare consilier general.
(2) Un exemplar al juramantului se pistreazi la dosarul de constituire, iar at doilea se Tnmaneazi
consilierului general ales. Dosarul de constituire se pistreazi de citre Secretarul general al
Municipiului Bucure9ti.
Art. 7 - Declararea Consiliului General ca legal constituit
(1) Consiliul general al Municipiului Bucure§ti este legal constituit daci numirul consilierilor generali
care au depus juramantul in condiTiileart. 116 alin. (5)-(7) din Codul Administrativ,cu modificirile ii
completirile ulterioare, este mai mare decat primul numir natural strict mai mare decat jum5tate din
numirul membrilor consiliului local, stabilit potrivit art. 112 din Codul Administrativ, cu modific5rile $i
completirile ulterioare.

(2) Data constituirii ConsiliuluiGeneral este consideratadata desfa9uririi primei §edinTe privind
ceremonia de constituire a CGMB, respectiv a celei de a doua, dupi caz.
(3) in termen de 3 zile de la data constituirii Consiliului General, in condiliile alin. (2), prefectul emite
un ordin privind constatarea Tndepliniriicondiliilor legale de constituire a consiliuluigeneral, care se
comunica secretarului general §i se aduce la cuno§tinTi publici.
(4) in situajia in care Consiliul General nu este legal constituit Tncondiliile alin. (1), in termen de 3 zile

de la Tmplinireatermenuluiprevizut Ia art. 116 alin. (6) din Codul Administrativ,cu modificirile ;i
completirile ulterioare, prefectulemite un ordin privindconstatarea neTndeplinirii
condiliilor legalede
constituire a consiliului general, 'in care se menjioneazi motivele neconstituirii acestuia.
4
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(5) Ordinul prefectului previzut la alin. (3), respectiv alin. (4) prevede, daci este cazul, fi situaliile Tn
care este necesari validarea mandatelor supleanjilor. Ordinul prefectuluicare cuprinde situajiile in
care este necesari validareamandatelorsupleanlilorse comunic3judecitoriei in a cirei razi teritoriali
se afli circumscrip Tia electora13 pentru care au avut loc alegeri, partidelor politice ii organizaliilor

cetijenilor apaainand minoritililor nalionale care au propus candidaji §i secretaruluigeneral al
Municipiului Bucure;ti.
Art. 8. Organizarea alegerilor parliale
(1) in situajia in care ConsiliulGeneral nu a fost constituit in condiliile art. 7, sunt organizate alegeri
parjiale de completare Tn condiliile legii privind alegerea autoritililor administrajiei publice locale

pentru locurile consilierilorgenerali declarate vacante potrivit art. 116 alin. (10) din Codul
Administrativ, cu modificirile §i completirile ulterioare.
(2) Alegerile previzute la alin. (1) se organizeazi Tn termen de 90 de zile de la emiterea ordinului
prefectului previzut Ia art. 7 alin. (4), 'in condiTiilelegii privind alegerea autoritililor administrajtei
publice locale. Stabilireadatei pentru organizarea alegerilor se face de c3tre Guvern, la propunerea
autoritililor cu atribulii in organizarea alegerilor locale pe baza solicitirii prefectului.
Art. 9 - Validarea mandatelor supleanjilor pe durata mandatului CGMB
(1) in caz de vacanli a mandatelor de consilieri generali, pe durata mandatului CGMB, mandatele
supleanTilor sunt validate in termen de 10 zile de la data Tncetirii mandatului consilierului general, in

condiliileart. 47 din prezentulregulament,de citre judecatoriain a cirei razi teritorialase afli
circumscripjia electorali pentru care au avut loc alegeriTn procedura necontencioasi, prin Tncheiere
pronunTata in camera de consiliu, firi a a fi aplicabili procedura de regularizarea cererii. Validarea
mandatelor supleanTilorse realizeazi cu respectarea prevederilor art. 114 alin. (2) ii art. 121 alin. (1)
lit. d), alin. (2) si (3) din Codul Administrativ, cu modificirile §i completirile ulterioare. Supleanjii au
obligajia transmiterii catre secretarul general al municipiului Bucuresti a documentelor doveditoare
previzute Ia art. 114 alin. (2) lit. a) – d) din Codul Administrativ, cu modific3rile gi completarile
ulterioare cu cel pujin 5 zile Tnaintede Tmplinireatermenului de 10 zile. Dispoziliileart. 114 alin. (4) –
(7) din Codul Administrativ, cu modificirile §i completarile ulterioare, se aplic3Tnmod corespunz5tor.
(2) Consilierul general al cirui mandat a fost validat pe durata mandatului Consiliului General depune

jurimantul Tn fata ConsiliuluiGeneral, in termen de 15 zile de la data la care secretarul general al
municipiului Bucure§ti l-a informat cu privire validarea mandatului siu. Secretarul general al
municipiului Bucure;ti va asigura comunicarea cu instanja competenta §i consilierul general in vederea
confirmarii validirii mandatului acestuia.
(3) Consilierul general declarat ales al c3rui mandat a fost invalidat de catre judecitoria competenti, in

prima instanTi, dar care a fost validat prin hotirarea tribunaluluidepune jurimantul Tnfata consiliului
general, in termen de 15 zile de la data la care i-a fost comunicati hot3rarea tribunalului.

(4) ConsiliulGeneral se convoaci TncondiTitleart. 134 alin. (1) din CodulAdministrativ,cu modificirile
9i completirile ulterioare, pentru respectarea termenului previzut la alin. (2) sau (3), dup5 caz.
(5) Consilierul general al c3rui mandat a fost validat Tn condiliile alin. (2) sau (3) care nu depune
juramantul Tntermen de 15 zile ori care refuza si depuni jurimantul este considerat demisionat de
drept, cu excepTia cazului Tn care se afla Tn una dintre situajtile previzute Ia art. 116 alin. (8) din Codul
Administrativ, cu modificarile ii completirile ulterioare.
(6) in cazul in care consilierul general al cirui mandat a fost validat in condiliile alin. (2) sau (3) se afli,

pe perioada celor 15 zile prev3zute de aceste alineate, Tntr-unadintre situajiile previzute Ia art. 116
alin. (8) din Codul Administrativ, cu modificirile ;i complet3rile ulterioare, termenul pentru depunerea
jurimantului se prelunge§te pan5 la Tncetarea acestei situalii.

CAPITOLULIII
Organizarea Consiliului General al Municipiului Bucure;ti
SECTIUNEA I - Presedintele de sedinti
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Art. 10 - Pre;edintele de 9edinji

(1) Dupa declararea ca legal constituit, ConsiliuluiGeneral al MunicipiuluiBucure§tialege dintre
membrii sai, pe o perioadi de cel mult 3 luni, pre;edintele care conduce §edinlele ConsiliuluiGeneral §i

semneazi hotirarile adoptate de acesta. Pre9edintelede §edinTi se alege prin vot deschiscu
majoritate simpli, previzuti Ia art. 5, lit. ee) din CodulAdministrativ,cu modificirilegi completirile
ulterioare
(2) Alegerea pre§edintelui de §edinIa se va realiza, de reguli, cel tarziu Tn prima §edinTi ordinari sau
extraordinari a CGMB care va avea loc dupi ceremoniade constituire.
(3) in ultima §edinji anterioari datei expiririi mandatului pre§edintelui ales conform alin. (1), se alege
un nou pre§edinte de §edinA.
(4) Dupi alegerea pre§edintelui de 9edinTi, acesta preia conducerea lucr3rilor.
(5) Consilierul general ales in condiliile alin. (1) poate fi schimbat din funcTie, la inijiativa a cel pujin
unei treimi din numirul consilierilorlocaliTnfuncTie,prin hotirare adoptati cu majoritateabsoluti.
(6) in cazul Tn care pre§edintelede §edinTi lipse§te, la propunerea consilierilorgenerali, din randul

acestoraeste ales un alt pre§edintede §edinTa, prin hotirare adoptati cu majoritatesimpli, care

conduce §edinTa respectivi. Acesta exerciti pentru aceasti §edinTi atribultileprevizute de prezentul
regulament pentru pre9edintele de §edinli.
Art. 11 – Atribuliile pre;edintele de ;edinji
(1) Pre§edintele de §edinji exercita urmitoarele atribulii principale:
a) conduce §edinjele ConsiliuluiGeneral;
b) supune votului consilierilor generali proiectele de hotirari §i anun Ti rezultatul votirii, cu precizarea

voturilor „pentru”, a voturilor „Tmpotriva" ii a „abTinerilor” numirate ii evidenTiatede secretarul
general al Municipiului Bucure9tiTnprocesul-verbal al §edinjei;
c) semneazi procesul-verbal al ;edinjei;
d) asiguri menlinerea ordinii, in condiliile Regulamentului de organizare §i funcjionare al Consiliului
General

al Municipiului

Bucure9ti, daci se impune, cu ajutorul

polili§tilor locali din cadrul DirecTiei

Generale de Politie Locali 98Control a Municipiului Bucuresti;
e) supune dezbaterii ;i votului consilierilor generali orice problemi care intra in competenTa de
solulionare a Consiliului General al Municipiului Bucure;ti;

f) aplica, daci este cazul, sancjiunileprevizute Ia art. 233 alin. (1) din Codul Administrativ,cu

modificirile §i comptetirile ulterioare, sau propune CGMB aplicarea unor asemenea sancjiuni, dupi
caz;
g) acorda, la cererea liderului unui grup de consilieri,in cadrul $edinTei de consiliu, un timp de
consultiri de maximum 20 de minute, dupi expirarea c5ruia se reiau lucrarile §edinjei; timpul de
consultari poate fi acordat de maxim 3 ori pe parcursul unei §edinTesau pentru oricare dintre punctele
suplimentare de pe ordinea de zi care a fost adaugat Tnziua ;edinjei dar nu mai mult de 120 de minute
per total.
h) acordi cuvantul consilierilor, la solicitarea acestora, in conformitate cu dispoziliile Codului
Administrativ, cu modificarile §i completirile ulterioare, §i prevederile prezentului regulament;
i) Propune CGMB ii supune la vot ordinea de precidere a participariicetilenilor $i asocialiilorlegal
constituite la $edinTa publici, in raport cu interesul manifestat faTa de subiectul$edinlei, §i le acordi
cuvantul Tnconformitate cu prevederile prezentului regulament; ordinea de precadere nu poate limita
accesul reprezentanlilor mass-media la $edinTele publice;

j) aduce la cuno;tinja Consiliului,la Tnceputul;edinlei, numarul cet51enilorTnscri§ila cuvant 9i d3
cuvantul acestora la momentul dezbaterilor pentru care ace§tia s-au Tnscris;
k) ia misuri pentru a a asigura accesul cetijenilor la §edinTele Consiliuluipotrivit prevederilor Cap. IV,
secliunea a 5-a din prezentul Regulament;
I) suspenda sedinji pani la restaurarea climatului de ordine si disciplina in sedinta, daci este cazul;
m) semneaza hotirarile adoptate de CGMB, chiar daci a votat Tmpotriva acestora;
n) prime§te corespondenja adresati Consiliului general sau unora dintre membrii acestuia 9i ia misuri
pentru distribuirea acesteia de Tndati catre consilierii generali;
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o) 'indepline;te
alte atribuliiprevazutede lege,de Regulamentul
de organizare;i funclionarea
Consiliului General al Municipiului Bucure;ti sau alte insirciniri date de citre Consiliului General al
Municipiului Bucuresti.

SECTIUNEA a 2-a - Viceprimarii
Art. 12 – Alegerea viceprimarilor
(1) in MunicipiulBucure§tise aleg doi viceprimarila propunerea PrimaruluiGeneral sau a consilierilor
generali. Sunt declaraTi ale;i candidajii care au obTinut votul majoritilii absolute din randul membrilor

Consiliului General al Municipiului Bucuresti. in aceasti situalie, ConsiliuluiGeneral al Municipiului
Bucuresti desemneazi, prin hotirare, care dintre cei doi viceprimari exerciti primul calitatea de
inlocuitor de drept al primarului.
(2) Viceprimarii sunt subordonaTi Primarului general. Primarul general poate delega o parte din
atribuliile sale viceprimarilor.
(3) in situajiile previzute de lege, Tnlocuitorul de drept al acestuia, exerciti, in numele primarului,
atributiile ce ii revin acestuia.

(4) Exercitareavotului se face pe bazi de buletinede vot. Alegereaviceprimaruluise realizeaziprin
hotirare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
(5) Eliberarea din func Tie a viceprimarului se poate face de Consiliului General al Municipiului

Bucuresti,prin hotirare adoptata,prin vot secret, cu majoritateaa doui treimi din numirul
consilierilorTn funcTie, la propunerea temeinic motivati a primarului sau a unei treimi din numirul
consilierilor generali TnfuncTie. Eliberarea din funcTie a viceprimarului nu se poate face in ultimele 6
luni ale mandatului Consiliului General.

(6) La deliberareaii adoptarea hotirarilor care privesc alegereasau eliberarea din funclie a
viceprimaruluiparticipi §i voteaza consilierulgeneral care candideazi la funcTia de viceprimar,
respectiv viceprimarul TnfuncTie a cirui schimbare se propune.
(7) Pe durata exercitirii mandatului, viceprimarulT;i pistreazi statutul de consilier general, firi a
beneficia de indemnizaTia aferenti acestui statut, Hindu-i aplicabile incompatibiliti Tile specifice funcjiei
de viceprimar previzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003,cu modificirile $i completirile
u lterioare.

(8) Durata mandatuluiviceprimarului este egali cu durata mandatuluiconsiliuluigeneral. in cazul Tn
care mandatul consiliului general Tnceteazi sau Tnceteazi calitatea de consilier general inainte de

expirareaduratei normalede 4 ani, Tnceteazade drept §i mandatulviceprimarului,firi vreo alti
formalitate.

Art. 13 - Exercitarea temporari a atribuliilor primarului de citre viceprimar
(1) in caz de vacanTa a funcliei de primar, in caz de suspendare din funcjia acestuia, precum $i in
situaliile de imposibilitate de exercitare a mandatului, atribuliile ce Ti sunt conferite prin Codul
Administrativ, cu modificirile §i completirile ulterioare, sunt exercitate de drept de unul dintre
viceprimari, desemnat de CGMB, prin hotirare ca fiind cel care exerciti primul calitatea de Tnlocuitor
de drept al primarului, cu respectarea drepturilor §i obligajiilor corespunz3toare funcTiei. Pe perioada

exercitirii de drept a atribuliilor de primal viceprimarul bi pistreaza dreptul de vot Tn cadrul
Consiliului General fi prime;te o indemnizatie lunari unici egali cu cea a funcjiei de primar.

(2) Consiliul General al Municipiului Bucure§ti poate hotirT Tnlocuireaviceprimarului care exercit3
primul calitatea de Tnlocuitor de drept al primarului, desemnat Tn condiliile art. 152 alin. (4) din Codul
Administrativ, cu modific3rile §i complet3rile ulterioare.
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(3) in situalia prevazuti la alin. (1) ConsiliulGeneral al MunicipiuluiBucure§tipoate delega,prin
hotirare, din randul membrilor sai, un consilier general sa indeplineasci temporar atribuliile
viceprimarului, cu respectarea drepturilor fi obligajiilor corespunzitoare funcjiei. Pe perioada
exercitirii funcTieide viceprimar,consilierulgeneral beneficiazade o indemniza
Tielunari unici egali
cu cea pentru functia de viceprimar.
(4) Consiliul General al Municipiului Bucure§ti poate hotirT retragerea deleg5rii consilierului general
care Tndepline$tetemporar atribuliile viceprimarului desemnat in condiliile alin. (3) ’inainte de
incetarea situajiilor previzute la alin. (1).
(5) in situa lia in care sunt suspenda Ti din funclie, in acela$i timp, atat primarul cat $i viceprimarii,
precum $i in situatiile de imposibilitate de exercitare de citre ace$tiaa mandatului, ConsiliulGeneral al

Municipiului Bucuresti deleagi un consilier general care 'indeplineite atat atribuliile primarului cat $i pe
cele ale viceprimarilor, pani la Tncetareasituajiei respective, cu respectareadrepturilor $i obligaliilor

corespunzitoare funcliei de primar. Pe perioada exercitirii atribuliilor de primar precum $i de
viceprimar, consilierul general beneficiazi de o unici indemnizajielunar3 egali cu cea a funcjiei de
prlrrlar
(6) Daca devin vacante, in acela$itimp, atat funcTiade primar, cat ii cea de viceprimar, consiliul general
alege un nou viceprimar, prevederile alin. (1) $i (3) aplicandu-se pani la alegerea unui nou primar.
SECTIUNEA a 3-a - Comisiile de specialitate
Art. 14 – Constituirea 9i func{ionarea comisiilor de specialitate
(1) in termen de 30 zile de la constituire, ConsiliulGeneral al MunicipiuluiBucuresti bi organizeazi
comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate.
(2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii generali.
(3) Domeniile de activitate Tn care se pot organiza comisii de specialitate,denumirea acestora 9i
numirul de membri, care va fi Tntotdeaunaimpar, se stabilescde citre C.G.M.B., in urmitoarea $edinli
ordinari sau extraordinari dupi $edinia de constituire.

(4) Cre$tereasau sciderea ponderii, precum $i aparijia unor noi domeniide activitate,pot impune
modificarea numirului de membri ii a activitijii unor comisii, reducerea sau majorarea num3ruluide

comisii, precum $i redistribuirea unor activiti{i.
Art.15 Desemnarea membrilor Tncadrul comisiilor de specialitate
(1) Numirul locurilor care revine fiec3rui grup de consilieri generali sau consilierilor generali
independenli in fiecare comisie de specialitate se stabile§te de citre Consiliul General, in funcTie de
ponderea acestora Tncadrul autoritilii deliberative, cu respectarea configurajiei politice de la ultimele
alegeri locale. in funcTie de numirul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din cel pujin o
comisie §i din cel mult 3 comisii, dintre care una este comisia de bazi.
(2) Nominalizarea membrilor fiecirei comisii se face de fiecare grup de consilierigenerali. in acest sens,
in vederea realizarii proiectului de hotirare a Consiliului General, liderii grupurilor politice din Consiliul
General convin, prin consens, asupra componenjei fiecirei comisii de specialitate!inand cont, pe cat
posibil, de urmatoarele:
a) reflectarea Tnfiecare comisie de specialitatea configuraliei politice a ConsiliuluiGeneral;
b) opjiunea consilierului general;
c) pregitirea profesionali §i domeniul Tncare consilierul general T9i desfi$oari activitatea;
d) echilibrul de gen;
(3) in cazul Tn care nu poate fi obtinut consensul cu privire Ia componenTa fiecirei comisii de
specialitate conform alin. 2 de mai sus, deciziile referitoare la numarul de consilieri care vor intra in
componenTa fiecirei comisii de specialitate din fiecare grup politic, precum §i nominalizarea acestora
se vor lua cu majoritate absoluta a membrilor CGMB.
(4) Operajiunile desfi9urate Tn cadrul procedurii de constituire a comisiilorde specialitate, numarul
membrilor fiecirei comisii de specialitate, modul de stabilire a locurilor ce revin fiecirui grup de
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consilieri generali sau consilieri generali independenTi, precum ii componenja nominali a acestora se
stabilesc prin hotirare a ConsiliuluiGeneral. in vederea realizirii proiectuluide hotirare a Consiliului
General, precum §i a instrumentelor de prezentare §i motivare, rezultatul negocierilor politice
previzute la alin. (2), respectiv al votului conform alin. (3) de mai sus, se transmite secretarului general
al municipiului Bucuresti §i primarului general.
(5) Schimbarea pe parcursul mandatului a componenTeicomisiilor de specialitatese face prin hotirare
a Consiliului General, pe bazi de consens Tntreconsilierii generali, cu respectarea prevederilor alin. (2)
$i (3)
Art. 16 – Atribuliile comisiilor de specialitate
(1) Comisiile de specialitate au urmitoarele atribuTii principale:
a) analizeaz3 proiectele de hotirari ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti din domeniul lor de
activitate;
b) 'intocmesc avize asupra proiectelor de hotirari ii asupra problemelor analizate, pe care le prezinti
Consiliului General al Municipiului Bucuresti;
c) 'indeplinescorice alte atribuTii stabilite prin prezentul Regulamentde organizare $i funcjionare al
CGMB sau Tnsirciniri date prin hotirari ale ConsiliuluiGeneral al MunicipiuluiBucure;ti, daci acestea
au legituri cu activitatea lor.
(2) Consiliul general, pe durata mandatului, poate stabili insirciniri specifice comisiilor de specialitate.
(3) Comisiile de specialitate adopta avize cu majoritate simpli.
Art. 17 – Pre$edintele $i secretarul comisiei de specialitate
(1) Comisiile de specialitate T§ialeg, prin votul deschis al majoritijii absolute a consilierilor generali ce o
compun, cate un pre9edinte $i cate un secretar.
(2) Pre§edintele comisiei de specialitate are urmitoarele atribu Iii principale:
a) asiguri reprezentarea comisiei Tnraporturile acesteia cu ConsiliulGeneral al Municipiului Bucure9ti,
aparatul de specialitate al primarului, organismele prestatoare de servicii publice locale §i cu celelalte
corrllsll;

b) convoaci §edinTele comisiei conform procedurii prevazute Tn Regulamentulde organizare ;i
funclionare al Consiliului General al Municipiului Bucure9ti §i informeazi secretarul general al
municipiului Bucure§ticu privire Ia data ii locul $edinTei;
c) conduce §edinjele comisiei;
d) susjine Tn9edinTeleConsiliului General al Municipiului Bucure§ti avizele formulate de comisie;
e) anunTi rezultatul votarii, pe baza datelor comunicate de secretar;

f) 'indepline;teorice alte atribulii referitoarela activitateacomisiei,previzute de lege, de prezentul
Regulament de organizare $i funclionare a CGMB sau stabilite de ConsiliulGeneral al Municipiului
Bucure§ti;
g) comunici secretarului general al municipiului Bucure$ti in termen rezonabiI, pani la finalul fiec3rei
luni calendaristice, prezenja gi procesele-verbale ale fiecirei 9edinje ale comisiei de specialitate.

h) aduce la cuno§tinja Comisiei, la Tnceputul§edinTei,numirul cetilenilor Tnscri;ila cuvant ;i di
cuvantul acestora la momentul dezbaterilor pentru care ace§tia s-au Tnscris;

i) aplici sancliunileprevizute Ia art. 233 alin. 1 lit. a)-d) din Codul Administrativ,cu modificar.ile9i
complet3rile-ulterioare, membrilor comisiei de specialitate.

(3) Pre;edintele comisiei de specialitate poate propune ca la lucrarile comisiei si participe ;i alte
persoane din afara acesteia, daci apreciazi ci este necesar §i poate participa la lucririle celorlalte
comisii care examineazi probleme ce prezinti importanli pentru comisia pe care o conduce.
(4) Secretarul comisiei Tndepline§teurmitoarele atribulii principale, prin Compartimentul Tehnic de
Specialitate:
a) efectueazi apelul nominal§i !ine evidenTaparticipirii la §edinje a membrilorcomisiei;
b) numiri voturile §i Tlinformeazi pe pre$edinte asupra cvorumului necesar pentru emiterea fiecirui
aviz §i asupra rezultatuluivotirii;
c) asiguri redactarea avizelor, a proceselor-verbale9ia altor documente previzute de lege;
d) transmite avizele Secretarului General;
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e) Tndepline$teorice alte sarcini previzute de prezentul Regulament sau Tnsirciniri stabilite de comisie
sau de citre pre§edintele acesteia.
Art. 18 – Funclionarea comisiilor de specialitate
(1) Comisiile de specialitate lucreazi Tn plen, cu prezenji fizica, prin intermediul mijloacelor de
comunicare electronice Ia distanTasau Tn sistem mixt $i delibereazi cu votul majoritiIii simple a
membrilor lor.
(2) Participarea membrilor comisiei la §ediniele acesteia este obligatorie. Daci absenTelecontinui, fira

a fi motivate, pre$edintelecomisiei poate propune ConsiliuluiGeneral al MunicipiuluiBucuresti
aplicarea sancliunilor previzute Ia art. 233 din Codul Administrativ, cu modificirile 9i completirile
ulterioare.
(3) Comisia poate invita si participe la §edinlele sale speciali;ti din cadrul aparatului de specialitate al
primarului sau din afara acestuia. Au dreptul si participe la $edinlele comisiei §i iniTiatoriipropunerilor
ce stau la baza lucririlor comisiei. Comisia poate invita §i alte persoane care si participe la dezbateri.
Pre;edintele face aceste invitaIii din proprie inijiativi sau la solicitarea oriciruia dintre membrii
comisiei.
(4) $edinjele comisiei de specialitatesunt, de reguli, publice. §edinlele publice vor fi transmise prin
mijloace electronice de comunicare Ia distanTi, in condiliile art. 27 alin. 30, art. 37 alin. 1 $i art. 41 alin.

1 din prezentul regulament. Persoaneleinteresate si participe Ia o §edinji a unei comisii de

specialitate se vor adresa Compartimentului Tehnic de Specialitateprintr-o informare scrisa (depusi la

registraturi, respectiv transmisi prin email). CompartimentulTehnic de Specialitateva transmite

pre;edintelui comisiei respective lista persoanelor interesate pani cel tarziu cu 24 de ore Tnainte de
Tnceperea ;edinlei. Compartimentul Tehnic de Specialitate va avea obligajia de a informa persoana
interesati cu privire la urmitoarea §edinTi de comisie care se va intruni cu cel puTin3 zile ’inaintede
momentul Tnceperii$edinlei, cu excepTiasituajiei cand convocarea s-a ficut de Tndati conform art. 24
alin 4
(5) Pre;edintele va permite accesul, cu acordul majoritijii membrilor comisiei, tuturor persoanelor
interesate chiar daci nu au depus o informare conform prevederilorde mai sus ii se prezinti fizic la
sediul CGMB.
(6) Pentru motive temeinice, Comisia poate hotirT ca unele $edinle sau dezbaterea unor puncte de pe
ordinea de zi si se desfi$oare cu u$ileTnchise.in acest caz, motiveletemeinice vor fi menjionate Tn
procesul-verbal al $edinTei comisiei, ’in detaliu, iar disculiile cu persoanele interesate participante la
$edinTi vor avea Ioc in deschiderea $edinTei.
(7) Convocarea $edinjelor comisiei se face de citre pre$edintele acesteia cu cel puTin3 zile ’inainte sau
de Tndati. Data ;i ora care se va desfi$ura $edinTa comisiei de specialitate vor fi comunicate publicului,
cu cel puTin 3 zile Tnainte de data $edinTei, in secjiunea dedicati a paginii de internet oficiale a

Primiriei MunicipiuluiBucure;ti (www.pmb.ro) gi pe paginiledin retelele de socializarea Primiriei
Municipiului Bucure§ti. Convocarea §edinTelorse poate face ;i de Tndata pentru situaliile urgente
menjionate Ia art. 24 alin. (4) din prezentul regulament.

(8) Ordinea de zi se aprobi de comisiela propunerea pre$edintelui.Oricare dintre membrii comisiei
poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme, inclusivTnscris anterior desfi§uririi §edin;ei,
pre§edintele fiind obligat si supuni la vot suplimentarea ordinii de zi. Proiectele de hotirari sau
celelalte probleme de pe ordinea de zi adoptata pot fi retrase Tnorice moment de inijiatori.
(9) $edinlele comisiilor de specialitate se desfi9oara inaintea $edinlelor consiliului general, atunci cand

ordinea de zi a $edinTei acestuiacuprindesarcini sau proiectede hotirari asupra cirora i se soliciti
avizul. Ca recomandare, ;edinlele se vor desfi$ura cu minim 48 de ore Tnaintede ;edinla ordinari a
Consiliului general §i cu minim 24 de ore Tnainte de ;edinta extraordinari a Consiliului General,
Termenele mentionate mai sus nu se aplica §edinTelorconvocate de Tndata.
(10) Pentru dezbaterea proiectelor de hotirari sau a celorlalte probleme repartizate comisiei de citre
secretarul general al municipiului Bucuresti, pre;edintele sau membrul comisiei desemnat de acesta va
prezenta Tncadrul $edinTei proiectele $i, dupi caz, celelalte probleme aflate pe ordinea de zi, care nu
sunt prezentate de inijiator.
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(11) Secretarul comisiei sau, in lipsa acestuia, consilierulgeneral desemnat Tnconformitate cu alin. (10)
Tntocme;te avizul, cu caracter consultativ, al comisiei, pe baza amendamentelor $i a propunerilor
formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilieritorprezenTi.
Amendamentele $i propunerile membrilor comisiei se susjin verbal in §edinTaacesteia si, in misura
posibilitilii, se transmit in scris secretarului comisiei inainte de aprobarea ordinii de zi.
(12) Avizele Tntocmitede comisie cuprind separat, cu motivarea necesari, atat amendamentele $i
propunerile acceptate, cat $i cele respinse.
(13) Avizele intocmite sunt prezentate secretarului general al municipiuluiBucure$ti, care asiguri
transmiterea acestora prin Compartimentul Tehnic de Specialitate c3tre toTi consilieriigenerali, ca
recomadare cu 24 de ore Tnaintede aprobarea ordinii de zi a ;edin Tei Consiliuluigeneral, cu excepTia
§edinjelor pentru care s-a ficut convocare de Tndati.
(14) Votul Tn comisii este, de reguli, deschis. In anumite situajii temeinic justificate comisia poate
hotir'i ca votul si fie secret, stabilind, de la caz la caz, $i modalitatea de exprimare a acestuia. Votul
este luat in considerare dac3 este exprimat ulterior supunerii la vot a proiectului respectiv de catre
pre;edintele de comisie.

(15) Lucririle $edinjelor comisieise consemneazi, prin grija secretaruluiacesteia, Tntr-unprocesverbal. Dupi incheierea $edinTei, procesul-verbaleste semnat de catre pre$edintele$i secretarul
comisiei. Procesul-verbalal $edinTeicomisiei va cuprindeurmitoarele elementeobligatorii:
- data, ora $i locul $edinlei;

- data convocirii;
- cine a solicitat Tntrunirea comisiei;

- listaprezenjeila'inceputul$edinTeicomisiei;
- ordinea de zi comunicati prin convocare;

- redactarea disculiilor, concluziilor $i analizei pe puncte;

- modul Tncare s-a votat la fiecare proiect Tnparte;
- opiniiletuturor membrilorcomisiei, precum $iinvitajilorcu privirela problemeledezbitute;
(16) Fiecare membru al comisiei are dreptul de a solicitamenlionarea Tnprocesul-verbala modului in
care a votat, precum gi de a solicita pre$edintelui comisiei o copie a procesului-verbal.

(17) Pre§edinteleia misurile necesare pentru ca procesele-verbaleale §edinjelorsi fie consultate de
alte persoane interesate care nu au participat la ;edin$, cu exceplia proceselor-verbaleTntocmiteTn

$edin Tele ale ciror lucriri s-au desfi$urat

cu u$ile Tnchise.

(18) in cazul organizirii de citre secretarul general prin Compartimentul Tehnic de Specialitate a unei
dezbateri publicein baza Legii52/2003 (din oficiu sau la solicitarea unei organizalii legal Tnfiinlate),
pre§edinIii comisiilor de specialitate ale CGMB care urmeaza si emiti un aviz asupra proiectului de
hotirare respectiv, vor participa la dezbaterea publici. Pre§edintele comisiei poate delega un alt
membru al comisiei care si participe Tn locul siu la dezbaterea publici. Secretarul/secretarii

comisiei/comisiilorcare urmeazi sa avizeze proiectulde hotirare va/vor informa, prin intermediul
Compartimentul Tehnic de Specialitate aflat in subordinea Secretarului General al Municipiului
Bucure§ti, toli consilierii generali cu privire la organizarea dezbaterii publice.

(19) La momentul inilierii etapei de informare-consultarespecifici Legii 52/2003, Compartimentul
Tehnic de Specialitateva anunja publicul, pe prima pagini a site-uluiwww.pmb.ro, marcat vizibil§i va
informa consilierii generali cu privire la evenimentul survenit prin e-mail, indicand adresa de internet
unde se afli publicat proiectul respectiv.

Art. 19 – Comisiilespecialeyi comisiilemixte
(1) ConsiliulGeneral al MunicipiuluiBucure9ti poate organiza comisii specialede analizi §i verificare
formate din consilierigenerali, pe perioadi determinati, la propunerea unei treimi din numirul

consilierilor generali Tn funcTie sau a primarului. ComponenTa nomina15, obiectivete ii perioada de
desfi§urare a activitililor acestora se stabilesc prin hotirare a ConsiliuluiGeneral al Municipiului
Bucuresti. Membrii comisiei aclioneaza in limitele stabilite prin hotirare.
(2) Comisia de analizi §i verificare prezinti Consiliului General al Municipiului Bucuresti ori primarului,
dupi caz, la termenul stabilit de acesta, raportul intocmit Tn urma analizelor §i verificirilor efectuate.
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Raportul cuprinde, daci este cazul, propuneri concrete de Tmbun3t5Tirea activitijii in domeniul supus
analizei sau verificirii
(3) Consiliului General al Municipiului Bucure;ti poate organiza, din proprie iniliativi sau din inijiativa
primarului, dupi caz, comisii mixte formate din consilierigenerali,funclionari publici$i aITispeciali$ti,

pe perioadi determinati. ComponenTacomisiilormixte, obiectivele§i perioada de desfi§urare a

activitiTii acestora se stabilesc prin hotirari ale ConsiliuluiGeneral al Municipiului Bucuresti. §edinTele
comisiilor mixte sunt publice.
CAPITOLULIV
Funclionarea Consiliului General al Municipiului Bucure9ti
SECTIUNEA 1 - Atribuliile Consiliului General al Municipiului Bucure9ti
Art. 20 – Mandatul consiliului general
(1) Consiliul General se alege pentru un mandat de 4 ani in condiltile legii privind alegerea autoritililor
administraliei publice locale.
(2) Mandatul consiliuluigeneral se exerciti de la data la care consiliulgeneraleste legalconstituit pani
la data la care consiliul general nou-ales este legal constituit.
(3) Mandatul consiliuluigeneral poate fi prelungit,prin lege organici, in caz de rizboi sau catastrofi ori
alte situalii expres previzute de lege atunci cand, din cauza acestor situajii, nu pot fi organizate alegeri
in condiliile alin. (1)
Art. 21 – Condilii speciale de exercitare a mandatului ale$ilor locali
(1) Consiliul general ales in cursul unui mandat, ca urmare a dizolvirii consiliuluigeneral, ’incheie
mandatul precedentei autoritiji a administrajiei publice locale.

(2) Consiliulgeneral ales in urma organizirii unor noi unitali administrativ-teritoriale,
iii exerciti
mandatul numai pani la organizarea urmitoarelor alegeri locale.
Art. 22 – Atribuliile ConsiliuluiGeneral al MunicipiuluiBucure;ti

(1) C.G.M.B. are inijiativi$i hotiri$te, in condiliilelegii,in toate problemele
de interes local,cu

excepjia celor care sunt date prin lege in competenTaaltor autoritiji ale administralieipublice locale
sau centrale.
(2) Consiliului General al Municipiului Bucure§ti exerciti, in principal, urmitoarele atribuIii:

a) atribulii privind unitatea administrativ-teritoria13,organizarea proprie, precum 9i organizarea gi
funcjionarea aparatului de specialitate al primarului general, ale instituliilor publice de interes local $i
ale societiTilor yi regiilor autonome de interes local;
b) atribulii privind dezvoltarea economico-sociali $i de mediu a municipiuluiBucure$ti;
c) atribuIii privind administrarea domeniului public$i privat al municipiului Bucure;ti;
d) atribulii privind gestionarea serviciilor de interes local;
e) atribulii privind cooperarea interinstitulionali pe plan intern $i extern.
(3) in exercitarea atribuliilor prevazute la alin. (2) lit. a), CGMB:
a) aproba Statutul Municipiului Bucure;ti, precum §i Regulamentul de Organizare $i Funcjionare a
Consiliului general;
b) alege un viceprimar/viceprimarii, la propunerea primarului sau a consilierilor generali, din randul
consilierilor generali, in condiltile art. 152, alin. (2) din Codul Administrativ, cu modificirile §i
completirile ulterioare.
c) aproba, 'in condiliile legii, la propunerea Primarului General, Tnfiinlarea,organizarea §i statul de
funclii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituliilor publice de interes local, reorganizarea
9i statul de funcTit ale regiilor autonome de interes local, precum ;i Tnfiinjarea,reorganizareasau
desfiinlarea de societi ii de interes local gi statul de funcjii al acestora;
d) exerciti, in numele municipiului Bucuresti, toate drepturile $i obligajiile corespunzitoare
participaliilor dejinute la societiji comerciale sau regii autonome, in condiliile legii;
e) hotari§te Tnfiinjarea sau reorganizarea de instituTii, servicii publice, societiji 9i regii autonome, in
condiliile legii.
(4) in exercitarea atribuliilor previzute la alin. (2) lit. b), CGMB:
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a) aprobi, la propunerea primarului, bugetul municipiului Bucure§ti, vir5rile de credite, modul de
utilizare a rezervei bugetare §i contul de Tncheiere a exerciTiului bugetar;
b) aprob5, la propunerea Primarului General, contractarea $i/sau garantarea imprumuturilor, precum §i

contractarea de datorie publica locali prin emisiuni de titluri de valoare, in numele municipiului
Bucure;ti,

in condi Title legii;

c) stabile$te $i aproba impozitele $i taxele locale,in condiliile legii;
d) aproba, la propunerea Primarului General, documentajiile tehnico-economicepentru lucririle de
investilii de interes local, in condiliile legii;
e) aprobi strategiile privind dezvoltarea economic5, sociali $i de mediu a municipiului Bucure$ti;
f) asiguri un mediu favorabil infiinlirii $i/sau dezvoltirii afacerilor, inclusiv prin valorificarea
patrimoniului existent, precum §i prin realizarea de noi investijii care si contribute la Tndeplinirea

programelor de dezvoltare economici regionali §i locali;
g) asiguri realizarea lucr5rilor $i ia misurile necesare implementirii ;i conform5rii cu prevederile
angajamentelor asumate de Romania in calitate de stat membru UE in domeniul protecliei mediului $i
gospod3ririi apelor pentru serviciile furnizate cetilenilor.
(S) in exercitarea atribuliilor previzute la alin. (2) lit. c), CGMB:
a) hotiri$te darea Tn administrare, concesionarea sau Tnchiriereabunurilor proprietate publici a
Municipiului Bucure sti, precum ;i a serviciilor publice de interes local, in condiliile legii;
b) hotiri$te vanzarea, darea Tn administrare, concesionarea, darea Tn folosinli gratuiti sau Tnchirierea
bunurilor proprietate privati a Municipiului Bucure$ti, in condiliile legii;

c) avizeaz3sau aprobi, in condiliilelegii,documentajiilede amenajarea teritoriuluiii urbanismale
Municipiului Bucure$ti;

d) atribuie sau schimba,in condiltilelegii,denumiride strizi, de pieTe $i de orice alte obiectivede
interes public local.
(6) in exercitarea atribuliilor previzute la alin. (2) lit. d), CGMB asigur3, potrivit competenlelor sale ;i in
condiliile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes localprivind:
1. educalia;
2. serviciile sociale pentru proteclia copilului,a persoanelor cu handicap, a persoanelorvarstnice, a
familiei ii a altor persoane sau grupuri aflate Tnnevoie sociali;
3. s3nitatea;

4. cultura;
5. tineretul;
6. sportul;
7. ordinea publici;
8. situaliilede urgenTi;
9. proteclia$i refacereamediului;
10. conservarea,restaurarea9i punereaTn valoare a monumenteloristorice;i de arhitecturi, a
parcurilor, gridinilor publice $i rezervajiilor naturale;
11. dezvoltarea urbana;

12. evidenja persoanelor;
13. podurile 9i drumurile publice;
14. serviciilecomunitare de utilitate publica de interes local;
15. serviciile de urgenTade tip salvamar ii de prim ajutor;
16. activiti Tilede administralie social-comunitari;
17. locuinjele sociale ;i celelalte unitali locative aflate Tn proprietatea Municipiului Bucure$ti sau Tn
administrarea sa;
18. punerea Tn valoare, in interesul colectivitijii locale, a resurselor naturale de pe raza Municipiului
Bucure$ti;
19. alte servicii publice stabilite prin lege.
(7) in exercitarea atribuliilor previzute la alln. (2) lit. d), CGMB:
a) sprijini, in condiliile legii, activitatea cultelor religioase;
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b) aprobi construirea locuinjelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinjelor sociale fi a utilitililor
locative aflate Tnproprietatea sau Tnadministrarea sa.
(8) in exercitarea atribuliilor previzute la alin. (2) lit. e), CGMB:
a) hotiri$te, in condiliile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, in
vederea finanlirii $i realizirii Tn comun a unor acjiuni, lucriri, servicii sau proiecte de interes public
local
b) hotiri ite, in condiliile legii, Tnfrijirea Municipiului Bucure$ti cu unitali administrativ-teritoriale din
alte !ari
c) hotir3 ite, 'in condiliile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unitali administrativ-teritorialedin Tara
sau din striinitate, precum 9i aderarea la asociajii nalionale §i internalionale ale autoritililor
administrajiei publice locale, in vederea promovirii unor interese combine.
(9) in exercitarea atribuliilor previzute la alin. (2) lit. a), b) ii d), CMGB:
a) poate asigura, ’in tot sau Tn parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui de
administrare, lucririle ;i fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea gi funcjionarea clidirilor Tn
care bi desfi§oara activitatea autoritiTisau instituTiipublicea ciror activitateprezinti un interes local.
Bunurile achizilionate pentru dotiri raman in proprietatea Municipiului Bucure§ti;
b) poate asigura, in tot sau Tnparte, cu acordul institujiei sau autorit3;ii publice titulare a dreptului de
proprietate sau de administrare, lucriri de amenajare, dotare ii Tntrejinerea c15dirilorsau terenurilor
aflate in proprietatea publici sau privata a statului, in scopul cre§terii nivelului de atractivitate turistica
a Municipiului Bucure§ti, cu condilia ca, prin acordul exprimat, titularul dreptului si permiti accesul
publiculuiTnspajiile astfel Tmbunitilite pe o perioada de minimum 5 ani. Bunurile achizilionate pentru
dotiri raman in proprietatea Municipiului Bucure§ti.
(10) Pentru realizarea atribuliilor previzute la alin. (2) CGMB poate solicita informiri §i rapoarte de la
primar, viceprimari §i de la conducatorii organismelor prestatoare de servicii publice fi de utilitate
publici de interes local.
(11) Consiliulgeneral hotiri9te acordarea unor sporuri §i a altor facilitiIi, potrivit legii, personalului
angajat Tncadrul aparatului de specialitate al primarului §i serviciilor publice de interes local.
(12) CGMB poate conferi persoanelor fizice romane sau striine cu merite deosebite titlul de cetijean
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de onoare al MunicipiuluiBucure$ti,in baza unui regulamentpropriu. Prin acest regulamentse
stabilesc ii condiliile retragerii titlului conferit.
(13) CGMB Tndepline;te orice alte atribulii, in toate domeniile de interes local, cu excepTiacelor date in
mod expres TncompetenTa altor autoritili publice, precum ;i orice alte atribulii stabilite prin lege.

SECTIUNEAa 2-a - Funcjionarea ConsiliuluiGeneral al Municipiului Bucure;ti
Art 23 -Tipurile de $edinje ale Consiliului General al Municipiului Bucure9ti
(1) Consiliul General al Municipiului Bucure§ti se Tntrune§te Tn ;edinte ordinare, cel puTin o data pe
luna, la convocarea Primarului General.

(2) Consiliul G'eneral al Municipiului Bucure§ti se poate Tntruni ii in §edinTe extraordinare la
convocarea:
a) PrimaruluiGeneral;

b) a cel pulin unei treimi din numirul consilierilorgenerali TnfuncTie;
c) Primarului General, ca urmare a solicit3riiprefectului, in condiliile previzute Ia art. 257, alin (2) din
Codul Administrativ, cu modificirile ii completirile ulterioare.
Art. 24 - Convocarea $edinlelor ConsiliuluiGeneral al MunicipiuluiBucure;ti
(1) Consiliul General al Municipiului Bucuresti se convoaci dupi cum urmeaza:
a) prin dispoziTiea Primarului General,in cazurileprevizute Ia art. 23 alin. (1), alin. (2) lit. a) ;i c);

b) prin convocare semnata de citre consilieriigeneralicare au aceast3inijiativ3,in cazul previzut la
art. 23 alin.(2) lit. b).
(2) Consilierii Generali sunt convocaji in scris, sau prin mijloace electronice, prin grija Secretarului
General, cel tarziu Tn ziua ulterioari primirii de catre acesta a dispozijiei sau documentuluide
convocare iniliat de cel pulin o treime din numirul consilierilor generali Tnfunc Tie.
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(3) Data §edinTeiCGMB, precizati cu ocazia convocirii, este stabiliti cu respectarea moduluide calcul
al termenelor procedurale, previzut de art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de proceduri
civili, republicati, cu modificirile ulterioare, astfel:
a) in termen de 5 zile de la data comunicirii dispoziliei de convocare pentru §edinTeleordinare;
b) in termen de 3 zile de la data comunicirii dispozilieisau documentuluide convocarepentru
$edinTeleextraordinare.
(4) in caz de forTa majori $i/sau de maxima urgenTi pentru rezolvarea intereselor locuitorilor
municipiului Bucure§ti, convocarea CGMB pentru §edinla extraordinari, prin exceplie de la prevederile

alin. (3) lit. b), se face de Tndati. §edinja extraordinaride „'indati” se poate convoca§i pentru
urmitoarele situa;ii, firi a avea un caracter limitativ, in conformitate cu prevederileart. 134, alin. (4)
din Codul Administrativ, cu modificirile 9i completirile ulterioare:
a) termene privind accesare unor fonduri;
b) situalii speciale/urgenTe apirute Tn Municipiul Bucure§ti la nivelul companiilor municipale,
institutiilor subordonate;
c) probleme de sinitate publici;
d) protecTia mediului;
e) termene juridice;
f) probleme de infrastructuri;
g) probleme de ordine publici.
(5) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu urmitoarele informalii despre ;edin Ti:
a) data §i ora desfi§uririi;
b) modalitatea de desfi$urare;
c) locul desfi§urarii, in cazul §edinlelor desfi;urate cu participarea fizici a consilierilor generali, sau
aplicajtile electronice folosite, in cazul ;edinlelor desfi9urate prin mijloace electronice;
d) proiectul ordinii de zi;
e) materialele Tnscrise pe proiectul ordinii de zi;
f) modalitatea prin care sunt puse la dispozijia consilierilor generali, potrivit opjiunilor acestora,
materialele Tnscrise pe proiectul ordinii de zi;
g) indicarea comisiilor de specialitatecarora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotirari;
h) invitajia de a formula §i depune amendamente asupra proiectelor de hotirari.
(6) Secretarul General transmite prefectului, sub semnitura sa, evidenla prezenlei consilierilor generali
la convocirile pentru §edinlelecare nu s-au putut desfi;ura din lipsa cvorumului,in termen de 3 zile

de la data convocirii. Evidenjatransmisi prefectuluiprecizeazi§i situaliilein care, urmarea ultimei
absenle, a intervenit cazul de Tncetarede drept a mandatuluiprevazut Ia art. 204 alin. (2) lit. e) din
Codul administrativ, cu modificirile §i completirile ulterioare.
(7) Cu cel puTin 5 zile Tnainte de data desfi$ur5rii $edinTei ordinare sau cu cel pulin 3 zile Tnainte de
data desfi$uririi $edinlelor extraordinare, convocatorul $i materialele Tnscrisepe ordinea de zi vor fi
afi;ate la sediul Primiriei Municipiului Bucure$ti $i vor fi publicate pe site-ul propriu (www.pmb.ro) ’in
conditiile mentionate Ia art. 25 alin. 4, prin grija Compartimentul Tehnic de Specialitate, $i vor fi
transmise catre mass-media, prin Biroul de pres3 din Primiria Municipiului Bucure$ti.
(8) in toate cazurile, convocarea se consemneazi Tnprocesul-verbal al §edinTei.
(9) $edinjele Consiliului General al Municipiului Bucure$ti sunt publice. Participarea cetitenilor $i
asocialiilor legal constituite la $edinTa publica se va face cu respectarea prevederilor din prezentul

regulament.
(10) §edinlele Consiliului General al Municipiului Bucure$ti se desf3§oara de reguli Tn ultima
saptimana din luna.
Art. 25 - Ordinea de zi
(1) Proiectul ordinii de zi se redacteaz3de citre Secretarul General 9i compartimentelede resort din
cadrul aparatului de specialitateal PrimaruluiGeneral, ca anexi la documentulde convocare la
propunerea Primarului General sau a consilierilor generali, dupa caz, in condiliile legii.

(2) Este obligatorie ?nscriereape proiectul ordinii de zi a proiectelorde hotirari care indeplinesc
condiliile previzute

Ia art. 136 alin. (8) din Codul Administrativ, cu modificarile §i completarile
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ulterioare. Documentelede justificare §i prezentare vor fi Tnsolite fi de avizul de legalitateemis de
secretarul general, in condiliile art. 85 din prezentul Regulament.
(3) Proiectul ordinii de zi a §edinTei Consiliului General al Municipiului Bucure§ti poate cuprinde
proiecte de hotarari cu menlionarea titlului gi a iniliatorului, rapoarte ale Primarului General, ale
viceprimarilori, ale consilierilor generali, ale comisiilor de specialitate, ale comisiilor speciale sau mixte,

rapoarte sau informiri ale conducatorilor organismelorprestatoare de servicii publice$i de utilitate
publici Tn Municipiul Bucure$ti, dupa caz, precum $i orice alte probleme de interes local.
(4) Proiectul ordinii de zi a §edinlei Consiliului General al Municipiului Bucuresti se aduce la cuno§tinTi
IOcuitQrilorMunicipiului Bucuresti, prin mass- media, prin afi;area pe pagina de internet a municipiului
Bucure§ti (www.pmb.ro) sau prin orice alt mijloc de publicitate.
(5) Scoaterea unui proiect de hotirare de pe proiectul ordinii de zi se face in situajia in care acesta nu

Tndepline;te condiliile previzute Ia art. 136 alin. (8) din Codul Administrativ, cu modificirile §i
complet3rile ulterioare sau numai cu acordul inijiatorului, daci acesta Tndepline§tecondiliile previzute
la art. 136 alin. (8) din Codul Administrativ, cu modificirile si completirile ulterioare.
(6) Ordinea de zi a $edinjeise aprobi cu majoritatesimpli, la propunereacelui/celor care a/au cerut
convocarea CGMB.
(7) Suplimentareaordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, $i numai cu votul
majoritilii consilieritorprezenji. O problema urgenti este o problemi care din cauza circumstanlelor
sale excepjionale, impune adoptarea de solulii imediate, in vederea evitirii unei grave atingeri aduse
interesului public.
(8) in situalia suplimentirii Ordinii de zi, instrumentele de motivare gi prezentare a proiectelor de
hotirare Tnscrisepe Ordinea suplimentara de zi se publici de indata pe pagina de internet a PMB.
(9) in cazul neaprobirii proiectuluiordinii de zi, in condiliile previzute la alin. (7), nu se acorda
indemnizatia cuveniti consilierilor generali pentru $edinTa respectiv3.

(10) Ordinea de zi a $edinlelorordinare cuprinde intotdeauna un punct numit Tntrebiri, interpeliri §i
informiri ale consilierilor generali precum §i intervenIii ale cetalenilor conform art. 37 alin. 2 lit. e din
prezentul regulament, dac3 acestea sunt solicitate. Acest punct va fi ultimulpe ordinea de zi.
Art. 26 – Cvorumul sedintelor Consiliului General al Municipiului Bucure§ti
(1) §edin Tele CGMB se desfa§oar3 legal in prezenTa majoritijii consilierilor generali Tn funclie. Se

considera prezenTi la §edinTi §i consilieriigeneralicare participi prin utilizareaoriciror mijloace
electronlce, daci dispoziTiade convocare a $edinTeiprevede aceasti ipotezi.
(2) PrezenTa consilierilorgenerali la §edinTi este obligatorie, cu excepTiacazului Tn care ace§tia
absenteaz3 motivat. Absenta este considerati motivati daci se face dovada ci aceasta a intervenit din
cauza:
a) unei boli care a necesitat spitalizarea sau a unei stiri de sinitate pentru care s-a eliberat certificat
de concediu medical;
b) unei deplasari Tnstrainitate;
c) unor evenimente de forji majora;
d) in cazul decesului soliei/soTuluiconsilierului general sau al unei rude de pani la gradul aI II-lea a
consilierului general ales ori al soTiei/solului acestuia, inclusiv;
e) concediul de odihna;
f) in cazul cisitoriei consilierului general sau al unei rude de pani la gradul aI II-lea a consilierului
general, inclusiv;
g) in cazul botezului unei rude de pani la gradul aI Ill-lea a consilierului general, inclusiv;
h) unei delegajii Tninteresul comunitalii generale sau Tninteresul serviciului;
i) in cazul participirii la cursurile de pregitire, formare §i perfecTionare profesionala;

(3) ConsilierulGeneralcare absenteazi nemotivatde doui ori consecutivla §edinTeleCGMB este
sanclionat, in condiliile art. 233 din Codul Administrativ, cu modificirile ii completirile ulterioare.
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(4) Consilierii sunt obligaji si bi Tnregistrezeprezenla in evidenja tinuti de Secretarul General al
Municipiului Bucure§ti.
(5) Consilierul care nu poate lua parte la §edinTi este obligat si aduci aceasti situaTie la cuno§tinla
Secretarul General al Municipiului Bucure9ti, care va constata situajia acestuia Tnconformitate cu alin.
2

Art. 27 – Desfi$urarea ;edinjelor CGMB
(1) $edinlele consiliuluigeneral sunt publice. In funcTiede prevederiledispoizitivuluide convocare a

§edinjei, consilierii pot participa la §edint5:
a) fie prin prezenTi fizici la sediul CGMB, daci nu existi restricIii de deplasare sau de reuniune
conform legii sau alte situaTiiextraordinare care TmpiedicaprezenTafizici a consilierilor generali;

b) fie prin mijloace electronice, conform art. 137 alin. 1 din Codul Administrativ, cu modificirile si
completirile ulterioare.
c) fie Tnformat hibrid, ori prin prezenTi fizica, ori prin mijloace electronice.
(2) in cazul convocirii ;edinTeiin formatul previzut la alin I, lit. c), consilierulcare va dori si participe
la §edinTi prin mijloace electronice trebuie si informeze secretarul general despre aceasti opliune cu
cel pujin 24 de ore anterior §edinlei (cu excepjia §edinTei convocate de Tndati - in acest caz informarea
putand fi ficuta oricand anterior Tnceperii9edinlei).
(3) Caracterul public at $edinjelor consiliului general este dat de:
a) accesul celor interesa Ti, in condiliile legii, la procesele-verbale ale $edinlelor consiliului general;
b) accesul celor interesaIi, in condiltile legii, la proiectele de hot5rari, la hotararile consiliului general,
precum ;i la instrumentele de prezentare $i de motivare a acestora;
c) posibilitatea cetilenilor cu domiciliul sau re$edinTa in municipiul Bucuresti de a asista la $edinTele
consiliului general $i/sau de a le urm3ri pe internet, in condiliile prezentului regulament.

(4) Lucririle ;edinlelor se desfi§oari Tnlimbaromani.
(5) La lucririle CGMB pot asista ii tua cuvantul,f3r3 drept de vot, prefectul,deputalii ii senatorii,
ministrii si ceilalli membri ai Guvernului, secretarii §i subsecretarii de stat, conduc5torii serviciilor
publice deconcentrate ale ministerelor §i ale celorlalte organe centrale, conduc3torii compartimentelor

de resort ii conducatoriiorganismelorprestatoarede serviciipublicesau de utilitatepublici din
Municipiul Bucure§ti, 'in problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate,precum §i alte
persoane interesate, ’in condiliile previzute de prezentul regulament. Pre§edintele de 9edinTi poate
oferi invitalilor posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi.
(6) Dezbaterea proiectului de hotirare sau a problemelor se face, de regula, in ordinea Tncare acestea

sunt inscrise pe ordinea de zi aprobati Tnconformitatecu prevederiledin Codul administrativ,cu

modificarile yi completirile ulterioare, ;i ale prezentului regulament.
(7) Pre;edintele de 9edinTi anunTi proiectul de hot3rare. Apoi, la solicitareaprimaruluigeneral sau a
oricarui consilier general, se da cuvantul primarului general, conducitorului compartimentului din
cadrul aparatului de specialitate al acestuia sau consilierului general, care a iniliat proiectul de hotarare
aflat pe ordinea de zi, pentru a-I prezenta. Dupi suslinerea proiectuluide hotirare de citre iniTiator,
pre;edintele/secretarul/un reprezentant al comisiei de specialitate a Consiliului general prezinti

motivaliile
ce au stat la baza raportului/avizului
nefavorabil,
dac3 este cazul,precum;i

amendamentele aprobate Tn cadrul comisiei, respectiv propunerile formulate in cadrul acesteia.
Ulterior consilierii generali T$ivor susline amendamentele pe care le-au inijiat la proiectul de hotarare
respectiv. Dup3 aceea se da cuvantul cetijenilor §i altor persoane interesatecare au solicitat luare de
cuvant pentru proiectul de hotirare respectiv.
(8) Directorii compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General participa Tn
mod obligatoriu la ;edinja in care se dezbat proiectele de hotarare pentru care au Tntocmitraport de
specialitate.
(9) Pre;edintele de §edinTi este obligat si asigure luarea cuvantului de citre iniTiatorpentru susjinerea
proiectului de hot5rare ori de cate ori acesta o soticita.
(10) Consilierii generali participi la dezbateri Tn ordinea Tnscrierii la cuvant. Consilierii generali sunt
obligaTi ca in cuvantul lor si se refere exclusiv la problema care formeazi obiectul dezbaterii.
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(11) Pre§edintelede §edinli are dreptul si limitezedurata luirilor de cuvant, in funcTiede obiectul
dezbaterii. in acest scop el poate propune ConsiliuluiGeneral al MunicipiuluiBucure§tispre aprobare

timpul alocat fiecirui vorbitor, precum §i timpul total de dezbatere a proiectului.
(12) Pre;edintele de ;edinli permite oricand unui consilier general sa rispundi intr-o problem5 de
ordin personal, in probleme previzute de regulamentulde organizare fi funcTionarea Consiliului
General sau atunci cand a fost nominalizat de un alt vorbitor
(13) Pre9edintele de ;edinji sau reprezentantul oricirui grup de consilieri generali poate propune
Tncheiereadezbaterii unei probleme puse in disculia CGMB. Propunerea de ’incheierea dezbaterii se
supune votului, iar disculiile se sisteazi daci propunerea este adoptati cu majoritate simpli.
(14) Este interzisi adresarea de insulte sau calomnii de citre consilieriigenerali prezenli la §edinli,
precum §i dialogul dintre vorbitori $i persoanele aflate Tnsali.
(15) Asupra proiectelor de hotirari au Ioc dezbateri generale ii pe articole, consilieriigenerali, precum
§i ceilalli iniliatori prezenTila §edinli putand formula amendamente de fond sau de forma.
(16) La inceperea dezbaterilor generale asupra unui proiect de hotirare, pre§edintelecomisiei de
specialitate sau unul dintre membri desemnat de acesta prezinta Avizul comisiei, amendamentele
admise precum gi pe cele respinse.
(17) Amendamentele se formuleaza in scris conform alin. (19) §i se pot depune de citre primar, oricare
dintre consilierii generali sau un grup de consilieri generali.

(18) Pentru a putea fi dezbitut amendamentulse recomandi ca acesta sa fie depus la secretarul

general al municipiului Bucure§ti cel mai tarziu cu 3 zile Tnainte de §edinTa ordinari a Consiliului
General sau cel mai tarziu cu 2 zile Tnainte de $edinTa extraordinari a ConsiliuluiGeneral, cu excepTia
amendamentelor verbale care pot fi ficute conform alin. (19). Secretarul general al municipiului
Bucure§ti, prin compartimentul tehnic, asiguri transmiterea amendamentelor citre consilierii generali,

afi$area acestora la sediul Primiriei MunicipiuluiBucure$ti $i publicarea pe site-ul propriu
(www.pmb.ro) cel tarziu pani la finalul zilei Tncare le-a primit. Amendamentele asupra proiectelor de

hotirari de pe ordineade zi a $edinTeiConsiliuluiGeneralconvocati de Tndatise susjinin timpul
dezbaterilor.
(19) Amendamentele la proiectele de hotirari ale ConsiliuluiGeneral se transmit in forma scrisa pe
suport hartie sau Tnformat electronic. Amendamentele conTin urmatoarele elemente:
a) inijiatorul sau iniliatorii;
b) titlul proiectului de hotirare a Consiliului General amendat;
c) tipul amendamentului: modificare sau completare;
d) textul amendat;
e) semnitura persoanei care propune amendamentul.
(20) Se pot face amendamente verbale direct in timpul dezbaterilor la proiectul de hotarare a
Consiliului General. Conjinutul amendamentelor verbale se menjioneazi Tnprocesul-verbalde §edinji.
(21) Amendamentele formulate in conformitate cu alin (19) se supun votului ConsiliuluiGeneral in
ordinea Tncare au fost formulate

(22) Dupi supunereala vot a tuturor amendamentelor,se supune la vot proiectulde hotirare a

Consiliului General in forma amendata.
(23) Respingerea unui proiect de hotarare a ConsiliuluiGeneral Tnscrispe ordinea de zi, precum §i orice
supunere la vot a unei propuneri Tnscrisa pe ordinea de zi nu constituie hot3rare a Consiliului General
ca act administrativ, in acest caz, menjionandu-se doar rezultatul votului in procesul-verbal al 9edinlei
firi redactarea unei hotirari a Consiliului General
(24) Supunerea la vot Tntimpul §edinjelor Consiliului General a unei situaTiiprocedurale previzuti de
regulament nu constituie hotirare a Consiliului General ca act administrativ. Menlionarea acestor
situa;ii procedurale precum §i rezultatul votului se face obligatoriu Tnprocesul-verbal al §edinTei.
(25) Sinteza dezbaterilor din $edinlele Consiliului General, precum ;i modul 'incare si-a exercitat votul
fiecare consilier general in parte se consemneazi Tntr-unproces-verbal, semnat de Pre$edintele de
$edinji ;i de secretarul general al municipiului Bucure§ti. Prin grija secretarului general al Municipiului
Bucure§ti se va afi§a pe pagina de internet a primariei Tntermen de 3 zile lucratoare de la data §edinjei,
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fi§ele de vot aferente fiecirui punct de pe ordinea de zi, anexe la procesul verbal. Procesul-verbal al
§edinTei va fi publicat prin grija secretarului general pe pagina de internet a primariei.
(26) Pre§edintele de ;edinji, 'impreuni cu secretarul general al municipiului Bucure§ti Tsiasuma, prin

semnituri, responsabilitateaveridicitiliicelorconsemnate.

(27) La Tnceputulfiecirei §edinTe, secretarul general al municipiului Bucure§ti supune spre aprobare
procesul-verbalal 9edinTei anterioare. Consilieriigenerali ;i primarul general au dreptul ca, in cadrul
§edinTei curente a Consiliului General al municipiului Bucuresti, si conteste conTinutul procesuluiverbal gi si ceari menlionarea exacti a opiniilor exprimate in §edinTa anterioari.
(28) Procesul-verbal semnat de pre§edintele de §edinla $i de c5tre secretarul general al municipiului
Bucure§ti, precum ii documentele care au fost dezbatute in §edinTa anterioari se depun intr-un dosar
special al §edinjei respective, care se numeroteaz3 9i se sigileaz3 de pre§edintele de §edinji ;i de
secretarul general al municipiuluiBucure§ti, dupa aprobarea procesului-verbalsau de citre persoana
cu atribuTiiin acest sens, desemnata Tncondiliile legii.

(29) in termen de 3 zile de la data aprobirii procesului-verbalal §edinlei, secretarul general al
municipiului Bucure§ti afi§eazi la sediul Primiriei Municipiului Bucure§ti§i publici pe pagina de
internet a municipiului Bucure9ti (www.pmb.ro)

o copie a procesului-verbal

al §edin Tei.

(30) §edin Tele Consiliului General se desfi§oari, de regu13 cu prezenla fizici a consilierilor generali.

Prin exceplie, in situajii temeinic justificate, constatate de autoritilile abilitate, precum epidemii,
pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism ;i alte situajii similare, care fac
imposibi13prezenla consilierilor generali la sediul ConsiliuluiGeneral, §edinjele Comisiilor de
Specialitate precum ;i §edinTele in plenul ConsiliuluiGeneral se pot desfi§ura Tnconformitate cu alin. 1,
lit. b) sau c). Hot5rarea privind stabilirea procedurii de desfi;urare a §edinlelorTnconformitate cu alin.
1, lit. b) sau c) va fi adoptati Tn maxim 60 de zile de la adoptarea prezentului regulament.

SECTIUNEA a 3-a - Elaborarea ;i adoptarea proiectelor de hotirari
Art. 28 – Elaborarea proiectelor de hotarari

(1) Proiectelede hotirari pot fi iniliatede primarulgeneral,de consilieriigeneralisau de cetijeni.
Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general §i al

compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului general.
(2) Proiectele de hotarari §i referatele de aprobare ale acestora se redacteazi Tn conformitate cu
normele de tehnic3 legislativi.
(3) Proiectele de hotirari iniltate de Primarul General Tnsolite de referatele de aprobare ale acestora,

rapoartelede specialitate
ale compartimentelor
de resortdin cadrulaparatuluide specialitate
al

Primarului General 9i de alte documente de prezentare §i de motivare seTnregistreazi §i se transmit de
Secretarul General comisiilor de specialitate ale CG MB in vederea dezbaterii giintocmirii avizelor.
(4) Proiectele de hot3rari iniTiatede membri CGMB sau de cetiTeni, Tnsolitede referatele de aprobare
ale acestora ii de alte documente de prezentare gi de motivare se Tnregistreaz39i se transmit de
Secretarul General:
a) compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General in vederea
analizirii gi Tntocmiriirapoartelor de specialitate;
b) comisiilor de specialitate ale CGMB Tnvederea dezbaterii PiTntocmiriiavizelor.
(5) Nominalizarea compartimentelor de resort ;i a comisiilor de specialitate cirora li se transmit
proiectele de hotirari ale consiliului general, precum $i celelalte documente, potrivit prevederilor alin.
(3), se face de citre primar Tmpreunacu secretarulgeneral cu respectarea specificuluiproiectelor de
hotirari raportat la atribuliile compartimentelor de resort ii comisiilor de specialitate.
(6) Odata cu transmiterea proiectelor de hotarari se comunici $i data de depunere a rapoartelor $i a
avizelor, avandu-se grija ca rapoartele compartimentelor de resort si poata fi transmise ;i comisiilor de
specialitate, ca recomandare, cu 72 de ore Tnaintede ziua desf3§uririi §edinlelor acestora, pentru
proiectele de hot3rare propuse pentru a fi inscrise pe proiectul ordinii de zi a $edinlelor ordinare ale
Consiliului general, respectiv cu 48 de ore Tnaintede ziua desfi§uririi §edinjelor, pentru proiectele de
hotirare propuse pentru a fi Tnscrisepe proiectul ordinii de zi a 9edinlelor extraordinare ale Consiliului
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general. in cazul §edinlelor de indati rapoartele compartimentelorde resort sunt trimise ca
recomandare cu 24 de ore Tnaintede ora desfi§ur3rii §edinjelor.

(7) Dupi examinarea
proiectului
de hotirare,comisiade specialitate
a ConsiliuluiGeneralal
Municipiului Bucuresti emite un aviz cu privire la adoptarea sau, dupi caz, respingerea proiectului.
(8) Avizul comisiei de specialitate poate fi favorabil sau nefavorabil. Amendamentele adoptate in cadrul
comisiei de specialitateinsojesc proiectul de hotarare care se dezbate Tn§edinla ConsiliuluiGeneral.
(9) Avizul comisiei ii amendamentele formulate in cadrul acesteia, dup3 caz, se transmit secretarului
general al municipiului Bucuresti, care dispune misurile corespunz3toare Tnaint3riilui citre consilierii

generali $i citre inijiatori, dupi caz, cel mai tarziu Tn ziua $edinTei. in cadrul ConsiliuluiGeneral al
Municipiului Bucure§tise va urmiri transmiterea avizului comisiei §i amendamentelorformulate in
cadrul acesteia

ca recomandare

cu 2 zile Tnainte de ziua §edinjei ordinare sau Tn preziua §edinTei

extraord inare
(10) Fiecare proiect de hotirare inscris pe ordinea de zi a §edinjei ConsiliuluiGeneral at Municipiului
Bucuresti este supus dezbaterii numai daci este 'insoTit de:
a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare $i motivare, semnat de iniliator;
b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitateal Primarului General;
c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale CGMB;
d) avizul de legalitateTntocmitde secretarul general, in conformitate cu art 243 din Codul administrativ
cu modificirile §i complet3rileulterioareii cu prevederileart. 85 din prezentulRegulament;
e) alte documente previzute de legislaTiaspeciali.
(11) Secretarul General asiguri Tndeplinireacondiliilor de la alin. (10) ;i aduce la cuno§tinla CGMB
cazul neTndepliniriiacestora Tnaintede adoptarea ordinii de zi.
(12) Rapoartele ii avizele prev3zute la alin. (10) trebuie Tntocmitein termenul prev5zut la alin. (6), dar
nu mai tarziu de 30 de zile de la Tnregistrarea proiectelor de hotirare propuse pentru a fi Tnscrisepe
proiectul ordinii de zi a §edinlelor ordinare ale ConsiliuluiGeneral, respectivin termen de cel mult 3

zilede la Tnregistrarea
proiectelor
de hotirarepropusea fi Tnscrise
pe proiectul
ordiniide zi a

9edinlelor extraordinare. in situajia §edinlelor extraordinare convocate de Tndati, rapoartele
compartimentelorde specialitatese TntocmescTnproceduri de urgenji, celtarziu odati cu proiectul
hotirarii.
(13) Inijiatorut proiectului Tlpoate retrage sau poate renunTa,in orice moment, la suslinerea acestuia.

(14) Proiectelede hotirari, referatelede aprobare,rapoartelede specialitate,avizelecomisiilorde

specialitate gi alte documente prevazute de legislalie vor fi transmise scanate Tn format electronic
deschis, adaptate pentru text sau tabele. In acest sens CompartimentulTehnic de Specialitate va
identifica gi menjine una sau mai multe platforme electronice care si permiti TncondiIii optime:
a) lucrul colaborativ Tntre consilierii generali 9i Compartimentul Tehnic de Specialitate;
b) desfi§urarea §edinjelor §i Tnregistrarea votului cu instrumente electronice;
Documentele menTionate mai sus vor fi inregistrate la Cabinetul Secretarului General sau transmise la
adresa de email a acestuia, urmand a se comunica numirul de Tnregistrare acordat.
(15) Oricare comisie de specialitate poate solicita, motivat, sesizarea cu un anumit proiect de hot3rare.
Art. 29 – Adoptarea hotirarilor CGMB
(1) in exercitarea atribuliilor ce ii revin, Consiliului General al municipiului Bucuresti adopti hotarari, cu
majoritate absoluti sau simpli, dupi caz.
(2) Prin excepjie de la prevederile alin. (1), hotararile privind dobandirea sau Tnstriinarea dreptului de

proprietate Tn cazul bunurilor imobile se adopti de Consiliu General al MlunicipiuluiBucuresti cu
majoritatea calificati de doug treimi din numirul consilierilor generali TnfuncTie,a§a cum este definita
la art. 5 lit. dd) din Codul administrativ, cu modificirile §i completirile ulterioare.
(3) Se adopti cu majoritatea absoluti a consilierilorgenerali Tnfuncjie, previzuti Ia art. 5 lit. cc) din
Codul administrativ, cu modificirlle §i completirile ulterioare, urmatoarele hotirari ale CGMB:
a) hotirarile privind bugetul local;
b) hotararile privind contractarea de Tmprumuturi,in condiliile legii;
c) hotirarile prin care se stabilesc impozite §itaxe locale;
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d) hotirarile privind participarea la programe de dezvoltare judejeani, regionali, zonala sau de
cooperare transfrontalier3;
e) hotirarile privind organizarea §i dezvoltarea urbanistic3 a localitiTilor $iamenajarea teritoriului;

f) hot3rarile privind asocierea sau cooperarea cu alte autoriti Ti publice, cu persoanejuridice romane
sau striine;
g) hotirarile privind administrarea patrimoniului;
h) hotirarile privind exercitarea atribuliilor previzute Ia art. 92 din Codul administrativ, cu modificirile
ii completirile ulterioare;
i) hotirarile privind infiinlarea comisiilor speciale gi mixte;

j) alte hotirari necesare bunei funclioniri a CGMB, stabilite prin legispecialesau regulamentulde
organizare ;i funclionare a Consiliului General al municipiului Bucuresti.
(4) Votul consilierilor generali este individual 9i poate fi deschis sau secret.

(5) Votul deschisse exprimi prin oricare din urmitoarele modalitiTi:
a) prin ridicarea mainii;
b) prin apel nominal, efectuat de pre$edintele de $edinji;
c) electronic.
(6) ConsiliulGeneral poate stabili ca unele hotirari si fie luate prin vot secret. Hotirarile cu caracter
individual cu privire la persoane sunt luate intotdeauna prin vot secret, cu excepTiileprevizute de lege.
(7) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot. Prin excep;ie, in situaIii temeinic
motivate, prin grija secretarului general se poate asigura fi votul secret exprimat prin intermediul
mijloacelor electronice. In aceasti situalie, responsabilitateaasiguririi confidenTialitiliivotului
exprimat de consilierii generali revine secretarului general §i persoanelor desemnate de citre acesta.
(8) Redactarea buletinelor de vot trebuie si fie firi echivoc. Pentru exprimarea opliunii se folosesc, de
regu15,cuvintele „da" sau „nu”.
(9) Buletinele de vot se introduc intro urna. La num5rarea voturilor nu se iau in calcul buletinele de vot

pe care nu a fost exprimati opjiunea consilieruluigeneral sau au fost folosite ambele cuvinte
previzute la alin. (8).
(10) Ablinerile se numiri la voturile Tmpotrivi.
(11) Dac3 pe parcursul desf3$uririi $edinlei nu este Tntrunita majoritatea legali necesara pentru
adoptarea proiectului de hotirare, pre;edintele de $edinTi amana votarea pani la Tntrunirea acesteia.
(12) Daci Tnurma dezbaterilor din $edinTa CGMB se impun modificiri de fond in conlinutul proiectului
de hotirare, la propunerea Primarului General, a Secretarului general al municipiului Bucure§ti sau a
consilierilor generali $i cu acordul majoriti Iii consilierilor generali prezenIi, pre;edintele de $edin$
retransmite proiectul de hotarare, in vederea reexaminirii de citre iniTiator $i de citre
compartimentele de specialitate.

(13) Proiectelede hotirari respinsede consiliulgeneralnu pot fi readuseTndezbatereaacestuiaTn
cursul aceleia;i $edinTe.
Art 30 – Semnarea $i contrasemnarea hotirarilor consiliului general
(1) Dupi desfi$urarea §edinTei, hotirarile Consiliului General al Municipiului Bucure$ti se semneazi de
citre Pre§edintele de §edin$ §i se contrasemneazi, pentru legalitate, de c3tre Secretarul General.
(2) in cazul in care Pre§edintele de §edinji refuza, in scris, si semneze, hotirarea Consiliului General se
semneazi de catre 2 consilieri generali dintre cei care au participat Ia 9edinTi, ale9i prin tragere Ia sorTi
efectuati de Secretarul General
(3) Secretarul General nu contrasemneazi hotirarea in cazul Tncare consideraci aceasta este ilegali.
in acest caz, in urmitoarea ;edinji a ConsiliuluiGeneral al MunicipiuluiBucure§ti, depune Tnscris §i
expune Tnfala acestuia opinia sa motivati, care se consemneazi Tn procesul-verbal al §edinjei.

SECTIUNEA a 4-a –Tipuri de acte administrative
Art. 31 -Acte administrative adoptate de consiliul general
(1) in exercitarea atribuTiilorce ii revin, Consiliulgeneral adopti hot3rari cu caracter normativ sau
individual
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(2) in organizarea executirii sau executirii Tnconcret a legii, Consiliul general adopti sau incheie, dupi
caz, $i alte acte juridice prin care se nasc, se modifici sau se sting drepturi ii obligalii.

Art. 32 - Comunicarea;i aducerea la cuno9tinji publici a hotirarilor consiliuluigeneral
(1) Secretarul general al municipiului Bucuresti comunici prefectului hotirarile Consiliului General in
cel mult 10 zile lucritoare de la data adoptirii.
(2) Hotirarile ConsiliuluiGeneral se comunici primaruluigeneral.
(3) Comunicarea, inso lita de eventualele obiecjii motivate cu privire la legalitate, se face in scris de
c3tre Secretarul general al Municipiului Bucure$ti ii se inregistreazi Tntr-un registru special destinat
acestui scop.
(4) Hotirarile se aduc la cuno$tinja publica $i se comunici, in condiliile legii, prin grija Secretarului
general al municipiului Bucuresti.

(5) Hotirarile, documentele $i informaliilefinanciare, precum $ialte documente previzute de lege se
publici, pentru informare, in format electronic deschis, astfel cum se menjioneaza Ia art. 28 alin. 14 al
prezentului regulament, $i in monitorul oficial al Municipiului Bucure$ti.
Art. 33 - Hotirarile consiliului general cu caracter normativ
(1) Hotirarile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cuno$tinTa publici.

(2) Aducerea la cuno$tinji publici a hotirarilor cu caracter normativse face in termen de 5 zile de la
data comunicirii oficiale citre prefect.
Art. 34 - Alte modaliti li de aducere la cuno9tin$ publici a hotirarilor consiliului general cu caracter
normativ
(1) Aducerea la cuno9tinTapublici a hotirarilor cu caracter normativ se realizeazi ;i prin:
a) publicare pe pagina de internet a municipiuluiBucuresti;
b) afi$are Tntr-un spajiu accesibil publicului, stabilit prin dispoziTie a primarului;
c) publicare Tnmass-media genera13.
Art. 35 - Hotirarile consiliului general cu caracter individual
(1) Comunicarea hotirarilor cu caracter individualcitre persoanele cirora li se adreseaza se face in cel

mult 5 zile de la data comunicirii oficialecitre prefect.
(2) Hotirarile cu caracter individualproduc efecte juridice de la data comunicariicitre persoanele
cirora li se adreseaza
Art. 36 – Verificarea legalitilii actelor administrative
(1) Hotirarile ConsiliuluiGeneral sunt supuse controlului de legalitateexercitat de citre prefect
conform prevederilor art. 255 din Codul Administrativ, cu modificirile gi completirile ulterioare.
SECTIUNEA a 5-a - Accesul cetijenilor la §edinlele Consiliului General al Municipiului Bucure;ti
Art. 37 – Accesul 9i participarea cetijenilor la §edinlele Consiliului General al Municipiului Bucure;ti

(1) Oricecetilean cu domiciliulsau re;edin
Ta in MunicipiulBucure§tiare dreptulde a asistala
9edinjele Consiliului General al Municipiului Bucure;ti.
(2) Participarea persoanelor interesate la lucririle §edinjelor publice ale Consiliului General se va face
in condiliile art. 27, cu respectarea prealabili a urmitoarelor etape:
a) anunjul privind ;edinla Consiliului General va fi afi;at la sediul Primiriei Municipiului Bucure$ti $i va

fi publicat pe site-ul propriu (www.pmb.ro) in condiliile mentionate Ia art. 25 alin. 4, prin grija
Compartimentului Tehnic de Specialitate, $i va fi transmis catre mass-media si paginile de re Tele sociale
ale Primiriei Municipiului Bucure§ti, prin Biroul de presi. in aceea§i zi cand se face convocarea
conform art. 24 din prezentul regulament;

b) acest anun! trebuie adus la cuno§tinjacetalenilor gi a asociajiilorlegalconstituitecare au prezentat
sugestii§i propuneri Tn scris, cu valoare de recomandare, referitoare la proiectelede hotarare cu
caracter normativ care urmeaz3 si fie dezbitute Tn;edin Ta ConsiliuluiGeneral;

c) anun TuI va conline data, ora gi locul de desfi;urare a §edinlei Consiliului General, precum gi proiectul
ordinii de zi impreuna cu materialele aferente acesteia.
d) Participarea persoanelor interesate la ;edinjele publice se va face in limita locurilor disponibile Tn

sala de $edinje, respectiv in limita numirului de persoane care pot participa online in funcTie de
aplicalia utilizatadaca §edinTa are Ioc online. Pentru ;edinlele desfi$urate Tnformat fizic, persoanele
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interesate pot ocupa pani Ia 75% din locurile neocupate de consilieriigenerali, acestea fiind rezervate

pentru cet3jeni, iar restul pentru salariajitPMB §i ai instituliilordin subordineaConsiliuluiGeneral.

Accesul prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanli este garantat ii neTngridit, cu condiTia
Tnscrierii prin unul dintre canalele descrise la alin. (3). Tncazul 9edinlelorde CGMB convocate Tnformat
mixt, dupi ocuparea tuturor locurilor disponibile pentru cetijeni din sala de consiliu, cetijenii care
doresc si asiste sau si ia cuvantul, vor putea exercita aceste drepturi prin intermediul mijloacelor de
comunicare Ia distanTi.

e) Pre§edintelede §edinti va oferi invitalilor $i persoanelorcare participi din proprie iniliativi
posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi. Aceste intervenjii se vor
desfi§ura la punctul de pe ordinea de zi, in funcjie de solicitareaficuti Tnacest sens. Luirile de cuvant

vor avea, de reguli, o durati de maximum3 minute, fiecare intervenientavand dreptul Ia o singuri

luare de cuvant. In luirile de cuvant, persoanele au obligaTia de a se limita strict la aspecte aflate pe
ordinea de zi a §edinTeiConsiliuluiGeneral din ziua respectivi. Persoaneleinteresate si ia cuvantulTn
§edinTa ConsiliuluiGeneral se vor TnscrieTn acest sens, cu cel puTin24 de ore Tnaintede desfa§urarea
§edinjei respective, prin depunerea unei solicitiri scrise la sediul acestuia sau prin transmiterea unui
email la adresa electronica creata Tnacest sens §i cu precizarea punctului sau punctelor de ordinea de
zi la care doresc si intervini. Pre;edintele de $edinTi are dreptul si limiteze durata lu3rilor de cuvant,
in funcTie de obiectul dezbaterii.
f) Accesul fizic al persoanelor interesate se va face cu respectarea procedurilor de acces in Prim5ria
Municipiului Bucure§ti de c3tre polli§tii locali din cadrul Directiei Generale de Polite Locali ii Control a
Municipiului Bucure9ti.
(3) Participarea cetijenilor la §edinTele CGMB se face in baza:
a) unei solicitiri scrise, depusi la registraturi sau prin e-mailin atenTia SecretaruluiGeneral al
Municipiului Bucure9ti, cel tarziu la sfar;itul ultimei zile lucr3toareTnainteazilei Tncare este programata
§edinTa de plen;
b) unei solicitari telefonice la registraturi, secretariatul PMB sau la Compartimentul Tehnic de
Specialitate aflat Tn subordinea Secretarului General al Municipiului Bucure§ti. Solicitarea este
Tnregistrati Tntr-un registru electronicspecial §i adusi la cuno;tinja pre;edintelui de ;edinji;
c) prin rezervarea online a unui loc disponibilTn sala de §edinTa direct pe subpaginadedicati a
portalului pmb.ro. in acest sens, secretarul general ia misuri pentru crearea gi mentenanTa sistemului
de rezervare online, in termen de cel mult 60 de zile de la aprobarea prezentului Regulament.
(4) Pentru toate canalelede rezervare utilizatetrebuie colectateurm3toareledate personale:
a) numele ii prenumele solicitantului;
b) date de contact (telefon, e-mail) §i domiciliul solicitantului;
c) proiectul de pe ordinea de zi pentru care soliciti luarea cuvantului.
(5) Secretarul general, prin Compartimentul Tehnic de Specialitate, va Tntocmi lista persoanelor care §iau manisfestat intenTia de a participa la §edinla Consiliului ii o va Tnainta§i pre§edintelui de §edinTi cu
cel pujin o ora Tnaintea §edinjei.

SECTIUNEA a 6-a - Dispozijii privind participarea cetijenilor la procesul de elaborare ;i dezbatere a
proiectelor de hotirari
Art. 38 – Inijiativa cetijeneasci

(1) Cetilenii municipiuluiBucurestipot propune CGMB, spre dezbatere $i adoptare, proiecte de
h ota ra ri

(2) Promovarea unui proiect de hotirare se poate face de unul sau de mai muITicetaleni cu drept de
vot, daci acesta este susjinut prin semnituri de cel puTin5% din populalia cu drept de vot inscrisi Tn
Registrul electoral cu domiciliulsau re;edin Ta in municipiul Bucure;ti.

23

Oh

(3) Inijiatorii depun la Secretarul General al Municipiului Bucure§ti forma propusi pentru proiectul de
hotirare Tn scris sau in format electronic. Proiectul se afi;eaz3 spre informare public3 prin grija

SecretaruluiGeneral.
(4) Inijiatoriiasiguri Tntocmirea9i depunerea listelor de suslinitori pe fromulare puse la dispoziliede
Secretarul General, inclusivTnformat elctronic (pe suport electronic),conform metodologieistabilite
de ConsiliulGeneral prin hotarare.
(5) Listele de susjinitori cuprind numele, prenumele $i domiciliul, seria $i numirul actului de identitate

;i semn5turilesuslinatorilor.
(6) Listele de susjinitori pot fi semnate numai de cetilenii cu drept de vot Tnscri;iin Registrul electoral
cu domiciliul sau re$edinja in municipiul Bucuresti.
(7) Dupi depunerea documentajiei $i verificarea acesteia de c3tre Secretarul General, proiectul de

hotarare urmeaz3 procedurile regulamentare de lucru ale CGMB.
Art. 39 - Principii yi reguli Tn asigurarea transparenlei decizionale de citre Consiliul General in

raporturilecu cetijenii
(1) Pentru asigurarea transparenlei decizionale Tnraporturile cu cet3jenii, ConsiliulGeneral va respecta

urmitoarele principii:
a) informarea publicului asupra problemelor de interes public care urmeaz3 sa fie dezbitute de
ConsiliulGeneral, precum ii asupra proiectelor de hotirare cu caracter normativ;
b) consultarea cetilenilor §i a asociajiilor legal constituite Tn procesul de elaborare a proiectelor de
hotirare cu caracter normativ;

c) participarea activi a cet31enilorla luarea deciziilor administrative fi in procesul de elaborare a
proiectelor de hotirare cu caracter normativ gi la dezbaterile publice cu privire la acestea.
(2) Se vor respecta urmitoarele reguli:
a) 9edinjele Consiliului General sunt publice, in condiliile legii ;i ale regulamentului;

b) dezbaterite vor fi consemnate Tnprocesul-verbal al §edin;ei Consiliului General ;i ficute publice, in
condiliile legii yi ale regulamentului;
c) hotirarile adoptate de citre ConsiliulGeneral vor fi inregistrate, arhivate §i dup3 cazf3cute publice,
in condiliile legii 9i ale regulamentului;

(3) Aceste prevederi nu se aplici Tncazulprocesului de elaborarea hotirarilor de consiliugeneralii in
cel al ;edinjelor Tncare sunt prezentate:

a) informalii privind ordinea publica, precum §i deliberirile care fac parte din categoria informajiilor
clasificate, potrivit legii;
b) datele cu caracter personal.
(4) Orice persoana fizici sau juridica are dreptul si se adreseze cu petiTii,sesiziri sau cereri Consiliului
General al Munucipiului Bucure;ti. Acestea vor fi preluate la cabinetul Secretarului general al
municipiului Bucure$ti, care Ie va centraliza ;i Tnainta,prin Compartimentul Tehnic de Specialitate, spre
analiza tuturor consilierilor generali, respectiv comisiilor de specialitate Tn funcjie de specificul
solicitirii, precum si directiilor de specialitate, care Ie vor analiza cu celeritate. Petiliile vor fi prezentate
la aceea§i data de catre secretarul general ;i primarului general, spre informare. Semestrial Consiliul
analizeazi modul de solulionare a petiliilor. Comisiile de specialitatevor direcTionapetijiile citre
compartimentele aparatului de specialitate al Primarului Tn cazul Tn care competenTa de soluTionare
este a acestor compartimente ii vor colabora cu angajajii din aceste compartimente Tn vederea
sotuTionirii petiTiilor. EvidenTaacestor petiTii precum 98modul de soluTionareal acestora se va realiza
de Compartimentul Tehnic de SpecialitateTnbaza unei proceduri stabillteTnacest sens.
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Art. 40 – Dispozijii privind participarea cetilenilor la procesul de elaborare 9i dezbatere a proiectelor

de hotirari

(1) in cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de hotirare cu caracter normativ inijiatorul are
obligaTia, prin intermediul secretarului general, respectiv Compartimentul Tehnic de Specialitate, si

aduci la cuno$tinli publici un anun! referitor la elaborareaunui proiect de hotirare cu caracter
normativ. Secretarul general va transmite proiectele de hotirare cu caracter normativ tuturor
persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informalii.
(2) AnunTul referitor la elaborarea unui proiect de hotarare cu caracter normativ va fi adus la
cuno§tinli publici, in condiliile alin. (1) cu cel pu{in 30 de zile lucritoare Tnaintede supunerea spre
analizi, avizare ;i adoptare de citre autoritiTile administrajiei publice locale. AnunTuI va cuprinde

referatul de aprobare al inijiatoruluiprivind necesitateaadoptirii hotararii cu caracter normativ
propus, textul complet al proiectului de hotirare cu caracter normativ respectiv, precum §i termenul
limita, locul §i modalitatea in care cei interesa Ti pot trimite Tnscris propuneri, sugestii, opinii cu valoare
de recomandare privind proiectul de hotirare cu caracter normativ.
(3) AnunTuI referitor la elaborarea unui proiect de hotirare cu caracter normativ cu relevanji asupra
mediului de afaceri se transmite de citre iniTiator asociaTiilorde afaceri §i altor asocialii legal
constituite, pe domenii specificede activitate, in termenul previzut la alin. (2).
(4) La publicarea anunjului inijiatorul proiectului de hotirare cu caracter normativ va stabili o perioadi
de cel pujin 10 zile calendaristicepentru a primi Tn scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la
proiectul de hotirare cu caracter normativ supus dezbaterii publice.
(5) Compartimentul de specialitatedin aparatul executiv al Primarului, responsabilpentru relajia cu
societatea civili, va primi propunerile, sugestiile $i opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul
de hotirare cu caracter normativ propus.
(6) Proiectul de hotirare cu caracter normativ se transmite spre analizi ;i avizare direcliilor de
specialitate numai dupi definitivare, Tmpreuni cu observajiile §i propunerile formulate potrivit alin.
(4)

(7) IniTiatorul proiectului de hotirare cu caracter normativ este obligat si organizeze o TntalnireTncare
si se dezbati public proiectul de hotirare cu caracter normativ, daci acest lucru a fost cerut Tnscris de
o asociTie legal constituiti sau de o alta autoritate publici.
(8) in toate cazurile in care se organizeazi Tntalniripentru dezbateri publice, acestea trebuie si se
desfi9oare Tncel mutt 10 zile de la publicarea datei 98loculuiunde urmeazi sa fie organizate, dar nu
mai devreme de 3 zile lucritoare de la transmiterea/publicarea invitaliei. Invitalia se va publica pe siteul web al primiriei, intr-un Ioc marcat vizibil, ii pe paginile rejelelor sociale ale Primiriei Municipiului
Bucure$ti gi se transmite catre mass-media, prin intermediul compartimentului de specialitate din
aparatul executiv al Primarului. Inijiatorul proiectului de hotirare cu caracter normativ trebuie si
analizeze toate recomandirile referitoare la acesta

(9) in cazul reglementarii unei situalii care, din cauza circumstanjelor sale excepjionale, impune
adoptarea de solulii imediate, in vederea evitirii unei grave atingeri aduse interesului public,

proiectele de hotirare cu caracter normativ se supun adoptarii Tn procedura de urgenTa prevazuti de
reglementirile Tnvigoare.
(10) Pentru proiectele de hotirare cu caracter normativ propuse prin inijiativi cetajeneasci obligaliile
menjionate la alineatele (1), (4) ii (7) revin secretarului general prin compartimentul de specialitate.
(11) Inijiatorul proiectului de hotirare cu caracter normativ este obligat si justifice Tnscris nepreluarea
recomandirilor formulate §i TnaintateTnscris de cetileni §iasocialiile legal constituite ale acestora.
Art. 41 – Tnregistrarea ;edinlelor CGMB
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(1) $edin Tele Consiliului General al Municipiului Bucure$ti yi ale comisiilor de specialitate ate acestuia

sunt transmise in direct pe site-ul Prim5riei MunicipiuluiBucure$ti (www.pmb.ro) $i pe paginile de
re Tele sociale ale Primiriei Municipiului Bucure$ti.

(2) Tnregistrareavideo a fiec3rei9edinje a ConsiliuluiGeneral al MunicipiuluiBucure$tiii a fiecarei
§edinle a comisiilor de specialitate ale acestuia va fi publicata pe site-ul Primiriei Municipiului
Bucure$ti(www.pmb.ro)in termen de 24 de ore de la Tncheierea;edinTei$i va rimane disponibilipe
acest site (www.pmb.ro), Tntr-unIoc marcat §i vizibil, pe perioadanedeterminati.
CAPITOLULV
Dispozijii privind exercitarea mandatului de consilier general
SECTIUNEA I – Exercitarea mandatului de consilier general
Art. 42 – Mandatul consilierilor generali
(1) Mandatul consilierului general este de 4 ani ;i se exercita Tncondiliile legii.
Art. 43 - Mandatarea consilierilor generali pentru reprezentarea intereselor unitaIii administrativteritoriale
(1) Consilierii generali Tmputernicili si reprezinte interesele Municipiului Bucure§ti Tn societi Ti, regii

autonome de interes local $i alte organisme de cooperare sau parteneriatsunt desemnaIi, prin
hot5rare a CGMB, in condiliile legii, cu respectarea regimului incompatibilitililor aplicabil 9i a
configuraliei politice de la ultimelealegeri locale.
Art. 44 – Reprezentarea Tn asocialiile de dezvoltare intercomunitari $i la nivelul operatorilor
regionali
(1) Municipiul Bucure§tieste reprezentat de drept in adunirile generale ale asocialiilorde dezvoltare
intercomunitara $i in adunirile generale ale operatorilor regionali ;i locali de catre Primarul general.
Primarul general poate delega calitatea sa de reprezentant al Municipiului Bucure;ti in adun3rile
generale viceprimarilor, administratorului public, precum $i oric3ror alte persoane din aparatul de
specialitate al Primarului General sau din cadrul unei instituIii publice de interes local.
Art. 45 - Suspendarea mandatului de consilier general
(1) Mandatul de consilier generalse suspendi Tnurmitoarele situajii:
a) a fost dispusi misura arestarii preventive;
b) a fost dispusi misura arestului la domiciliu;
c) a fost Tnsircinat de citre ConsiliulGeneral, de citre Guvern sau de catre Parlamentcu exercitarea
unei misiuni Tn!ari sau Tnstr5initate.
(2) Masurile previzute la alin. (1) lit. a) $i b) dispuse in condiliile Legii nr. 135/2010 privind Codul de
proceduri penali, cu modificirtle $i completirile ulterioare, se comunic5 de Tndati de citre instanTa de
judecata prefectului care, prin ordin, in termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constati
suspendarea mandatului.
(3) Documentele corespunz3toare situaliei prev5zute la alin. (1) lit. c) se comunici de citre emitent, 'in

termen de 5 zile lucritoare de la desemnare, Secretaruluigeneral al municipiuluiBucure§ti $i
Primarului general, iar Tn prima $edinTi ulterioara comunicirii, ConsiliulGeneral ia act de aceast5
situajie, prin hotarare.
(4) Suspendarea dureazi pani la Tncetareasitualtei previzute la alin. (1).
(5) Ordinul de suspendare emis pentru situajiile prevazute la alin. (1) lit. a) 9i b), respectiv hot5rarea

prin care se ia act de suspendareade drept a consilieruluigeneralin condiliilealin. (1) lit. c) se
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comunici de indat3 consilierului general, in termen de maximum 48 de ore de la emiterea ordinului,
respectiv a hotirarii consiliului, dupi caz.
(6) in cazul Tncare fali de consilierul general al cirui mandat a fost suspendat Tncondiliile alin. (1) lit.
a) $i b), a fost dispus3clasareaori renunlarea la urmirirea penali sau instanTajudecitoreasei a dispus
achitarea sau Tncetareaprocesului penal, acesta are dreptul la desp5gubiri, in condiliile legii
Art. 46 – Suspendarea mandatului viceprimarului
(1) Mandatul viceprimarului se suspendi de drept in urm3toarele situaiii:
a) a fost dispusi misura arestarii preventive;
b) a fost dispusi misura arestului la domiciliu.
(2) Masurile prevazute la alin. (1), dispuse Tncondiliile Legii nr. 135/2010 privind Codul de proceduri
penali, cu modificirile ;i completirile ulterioare,se comunici de Tndat5de citre instanTade judecati
prefectului, care, prin ordin, in termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constati suspendarea
mandatului

(3) Ordinul de suspendarese comunici, in termen de maximum48 de ore de la emitere, Primarului
General.
(4) Suspendarea dureazi pani la Tncetarea situajiei previzute la alin. (1).

(5) in cazul in care fali de viceprimarul suspendat din funcTie a fost dispusi clasarea ori renunjarea la
urmirirea penali sau instanTajudec3toreasci a dispus achitarea sau Tncetareaprocesului penal, acesta
are dreptul, in condiliile legii, la plata drepturilor salariale corespunzitoare perioadei in care a fost
suspendat.
Art. 47 –incetarea mandatului de consilier general
(1) Calitatea de consilier general Tnceteazi Ia data declaririi ca legal constituit a noului CGMB ales.
(2) Calitatea de consilier general inceteazi de drept Tnainte de expirarea duratei normale a mandatului,
’in urmitoarele cazuri:
a) demisie;

b) constatarea $i sancjionarea, in condiliile Legii nr. 176/2010, cu modificarile$i completirile
ulterioare, a unei stiri de incompatibilitate;
c) schimbarea domiciliuluiintro alta unitate administrativ-teritoriala, inclusivca urmare a reorganizirii
acesteia;

d) lipsa nemotivati de la mai mult de 3 $edinleordinare ;i/sau extraordinareconsecutiveale
consiliului, desfi$urate pe durata a trei luni calendaristice;
e) lipsa nemotivati de la 3 Tntruniriale consiliuluigeneral, convocate pe durata a 3 lunt calendaristice,
care

determin3

imposibilitatea

desfa$ur3rii,

in condiliile

legii, a $edinjelor

ordinare

$i/sau

extraord inare;

f) imposibilitateaexercit3riimandatuluipe o perioadi mai mare de 6 luni consecutive,cu exceplia
cazurilor previzute de lege;
g) condamnarea, prin hotirare judecitoreasc5 r3mas3definitivi, la o pedeapsa privativi de libeRate,
indiferent de modalitatea de individualizare a executirii pedepsei;
h) punerea sub interdicTiejudecitoreasci;
i) pierderea drepturilor electorale;
j) pierderea calitilit de membru al partidului politic sau al organizaTieiminoritililor nalionale pe a c5rei
listi a fost ales;
k) condamnarea prin hotirare judecitoreasc3 rimasa definitivi pentru sivar$irea unei infracjiuni
electorale pe durata procesului electoral in cadrul ciruia a fost ales, indiferent de pedeapsa aplicata $i
de modalitatea de individualizare a execut3rii acesteia;
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(3) Data Tncet3riide drept a mandatului, in cazurile enumerate la alin. (2) lit. a), c)-f) $i 1), este data
aparijiei evenimentului sau a implinirii condiliilor care determini situalia de Tncetare,dupi caz.
(4) Data Tncetariide drept a mandatului, in cazul previzut la alin. (2) lit. b), in situajia in care legalitatea
raportului de evaluare prin care s-a constatat starea de incompatibilitatenu a fost contestati, este
data expiririi perioadei Tn care consilierul general are dreptul si conteste raportul de evaluare, in
condiliile Legiinr. 176/2010, cu modificirile $i complet5rile ulterioare.

(5) Dataincetirii de drept a mandatuluiin cazulprevizut la alin. (2) lit. j) este data comunicirii citre
Prefect, Secretarul General al municipiului Bucuresti $i citre consilierulgeneral, a hotirarii forului
competent sa decidi asupra excluderiiunui membru al partidului politicsau a organizalieicetijenilor

aparlinandminoritililornaTionalepe a cirei listi consilierulgenerala fost ales, in situajia in care
legalitatea acesteia nu a fost contestati.

(6) in situajiile previzute la alin. (2) lit. a), c)-f) $i 1) constatarea incetirii de drept a mandatului de
consilier general, precum $i vacantarea loculuide consilier generalse realizeazi printr-o hot3rare de
constatare a CGMB, la propunerea PrimaruluiGeneral ori, dupi caz, sau a oricirui alt consilier general,
adoptati in prima 9edin$ desfi9urati dupa apariTiaevenimentutui.Hotirarea ConsiliuluiGeneral este
comunicati de Tndatijudecitoriei competentesi valideze mandatulsupleantului,in condiliile art. 122
din Codul Administrativ, cu modificirile $i completirile ulterioare, precum $i consilierului general.
(7) ConsiliulGeneral are obligalia de a adopta hotirarea previzuti la alin. (6) ’in termen de 30 de zile
de la introducerea pe proiectul ordinii de zi a referatuluiconstatator semnat de Primarulgeneral $i de
Secretarul General cu privire Ia una dintre situaliile previzute la alin. (2) lit. a), c)-f) ;i 1).in termen de
maximum 10 zile de la expirarea termenului stabilit pentru ConsiliulGeneral constatarea Tncetirii
mandatului, precum $ivacantarea loculuide consiliergeneral se realizeazade citre prefect prin ordin,
in baza referatului constatator comunicat de citre Secretarul General, in situaTia neadopt3rii acestei
hotirari de citre ConsiliulGeneral,dupi caz.
(8) in situaliile previzute la alin. (2) lit. b), g)-k) constatarea Tncetirii de drept a mandatului de consilier

general, precum $ivacantarea locului de consiliergeneral se fac de catre prefect prin ordin, in termen
de maximum 30 de zile de la data in$tiinlirii transmise prefectuluide citre autoritatea responsabili de
asigurarea

integritilii

in exercitarea

demnitililor

si funcliilor publice $i prevenirea

corupliei

instituTionale
sau de citre instanli, dupi caz.
(9) Ordinul prefectuluiemis TnsituaTitleprevizute la alin. (7) ;i (8) se transmite de Tndati judecatoriei
competente si valideze mandatul supleantului, in condiliile art. 122 din Codul Administrativ, cu
modificirile ;i completirile ulterioare, consilieruluigeneral $iSecretaruluiGeneral.
(10) Hotirarea CGMB are la bazi, pentru situaliile previzute la alin. (2) lit. a), c)-f), h) $i 1), un referat
constatator, TntocmitTnmaximum 3 zile de la apartjia evenimentului$i semnat de Primarul general $i
de Secretarul General al Municipiului Bucure9ti. Referatul este Tnsotitde acte justificative.
(11) Ordinul prefectului are la bazi, pentru situaTiile previzute

la alin. (2) lit. g), i), k), 'in$tiinlirite

transmiseprefectuluide citre instanTi.
(12) in cazulprevizut la alin. (2) lit. j), in termen de 30 de zile de la data comunic5riihotirarii forului
competent si decidi asupra excluderiiunui membru al partidului politicsau a organizajieicetijenilor
aparTinand minoritililor naTionale pe a cirei listi consilierul general a fost ales, prefectut constati, prin
ordin, Tncetarea mandatului consilierului general Tnainte de expirarea duratei normale a acestuia $i

declara vacant locul consilierului general. Ordinul prefectului se transmite de Tndati judecatoriei
competente si valideze mandatul supleantului, in condiliile art. 122 din Codul Administrativ, cu
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modificirile gi completirile ulterioare, consilierului general ;i Secretarului General al municipiului
Bucuresti.
(13) in cazurile previzute la alin. (2) lit. c)-f) hotirarea poate fi atacati de consilierul general in cauzi la

instanla de contencios administrativ, in termen de 10 zile de la comunicare. Instanla se pronunTi in
termen de cel mult 30 de zile, nefiind aplicabili procedura de regularizare a cererii. in acest caz,
procedura prealabili nu se mai efectueazi, iar hotararea primei instanje este definitivi.
(14) in toate cazurile, hotirarea instanTei se comunici pirlilor, prefectului $i Secretarului General al
municipiului Bucuresti, care are obligajia afi$irii acesteia la sediul Municipiului Bucuresti, in termen de
maximum 2 zile de la comunicare

(15) FuncTia constatati vacanti Tn condiliile alin. (6)-(8) se completeazi cu supleantul desemnat de
partidul politic, alian{a politici sau alianla electorali respectivi, care este validat $i depune jurimantul,
in condiliile art. 117 din Codul Administrativ, cu modificirile §i completarile ulterioare, ulterior
rimanerii definitive a hotirarii instanTei.
(16) Tncetarea mandatului de consilier general in cazul schimbirii domiciliului in alta unitate
administrativ-teritoriali poate interveni numai dupi efectuarea Tnactul de identitate al celui Tncauzi a
menliunii corespunzitoare, de citre organul abilitat potrivit legii.
(17) Tncetarea mandatului de consilier general, in cazul demisiei, se constati Tn prima $edinTa a
ConsiliuluiGeneral desfi$urat3 dup3 aparijia evenimentului$i in baza demisiei scrise inaintate

SecretaruluiGeneral,Primarului§i Pre$edintelui
de $edinTi. Hotirarea CGMB prin care se ia act de
demisie $i se declari vacant locul consilierului general se comunici de Tndati judec5toriei competente
sa valideze mandatul supleantului, in condiliile art. 122 din Codul Administrativ, cu modificirile §i
completirile ulterioare.

(18) Prevederilealin. (2) lit. g)-i) $i k) devin aplicabilenumai dupi rimanerea definitivi a hotirarii
judec5tore$ti. in aceste cazuri, data respectivi este ;i data la care Tnceteazi de drept mandatul.
(19) in situaTiain care este contestati legalitateaactului prev5zutla alin. (4) sau a hotirarii previzute
la alin. (5), data Tncetirii de drept a mandatului este data rimanerii definitive a hotirarii judecitore9ti.
(20) De la data Tncetirii mandatului, consilierul general respectiv:
a) nu mai poate fi luat Tn calcul pentru constituirea cvorumului necesar pentru 9edin Tele Consiliului

General;

b) nu mai poate participa la vot Tn cadrul $edinjelor CGMB, precum ;i in cadrul comisiilor de
specialitate organizate de acesta;
c) nu mai are dreptul la indemnizaTia lunar3.
Art. 48 -incetarea mandatului de viceprimar ca urmare a Tncetirii mandatului de consilier
(1) Tncetarea mandatului de consilier general, in condiliile art. 47 are ca efect Tncetarea de drept, la
aceea ii data, ;i a mandatului de viceprimar.
(2) Mandatul de viceprimar poate TncetaTnaintede termen in urma eliberirii acestuia din funcjie in
condiliile art. 12 din prezentul regulament.
SECTIUNEA a 2-a – Drepturile consilierilor generali
Art. 49 – LegitimaTia $i semnul distinctiv ale consilierilor generali

(1) Dupi alegerea viceprimarului i se Tnmaneazi legitimalia, semnata de Primarul general, precum $i un
semn distinctiv al calitilii de viceprimar. Legittmajiaviceprimarului este Tnmanati de catre Secretarul
General al Municipiului Bucuresti.
(2) Dupa declararea ca legal constituit a consiliuluigeneral, consilierilorgenerati in funcjie Ii se

elibereazi o legitimaTiecare atesti calitateade membru al CGMB, semnati de Primarul general§i
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primesc un semndistinctival calit51iilor de reprezentanjiale;i ai colectiviti
Iii locale, pe care au
dreptul si iI poarte pe Tntreaga durati a mandatului.

(3) Modelul legitimajiei de viceprimar ii de consilier general $i modelul semnului distinctiv pentru
ace$tia se stabilesc prin hotirare a Guvernului.
(4) Cheltuielile pentru confecjionarea legitimajiilor§i a semnelor distinctivese suporta din bugetul
local
(5) LegitimaTia $i semnul distinctiv se pot p3stra, dupi Tncetarea mandatului, cu titlu evocativ.

(6) E$arfa 'in culorile drapelului nalional al Romaniei se poarti Tnmod obligatoriu la Ziua Najionala a
Romaniei, la solemniti Ti, recepjii, ceremonii publice $i la celebrarea cisitoriilor, indiferent de locul de
desf3;urare a acestora.
Art. 50 – Protecjia consilierilor generali

(1) Libertatea de opinie Tn exercitarea mandatului consilieruluigeneral pentru solulionarea $i
gestionarea treburilor publice Tninteresul colectiviti Iii locale pe care o reprezinti este garantat3.
(2) Consilierii generali nu pot fi tra$i la rispundere juridici pentru opiniile politice exprimate Tn
exercitarea mandatului.
(3) ReTinerea, dispunerea misurii arestarii preventive, a arestului la domiciliu sau trimiterea Tnjudecati

penali a consilierilor generali, precum si faptele s3var$ite care au determinat luarea misurilor se aduc
la cuno$tinli atat autorit3Iii administraliei publicedin care fac parte, cat ;i prefectului,’in termen de
cel mult 24 de ore, de citre organele care au dispus misurile respective.
(4) Pe intreaga durati a mandatului,consilieriigeneralise consideri Tnexerciliulautoritijii publice$ise

bucuri de proteciia previzuti de lege.
(5) De aceea$i protecTie previzuti la alin. (4) beneficiaza ii membrii familiei alesului local - so!, soTie it

copii - in cazul in care agresiunea impotriva acestora urmire$te nemijlocitexercitarea de presiuni
asupra consilierului general in legatura cu exercitarea mandatului siu.
Art. 51 – Grupurile de consilieri generali

(1) Consilierii generali se pot constitui Tn grupuri, in func Tie de partidele sau alianTele politice pe ale
ciror liste au fost aleii, daca sunt in numar de cel puTin 3.
(2) Consilierii generali care nu Tndeplinesc condiliile previzute la alin. (1) pot constitui un grup prin
asoclere.
(3) Grupul de consilieri generali este condus de un lider, ales prin votul deschis al majoriti Iii membrilor
grupului. Denumirea, componenja 9i conducerea grupului politic se transmit Secretarului General care
informeazi Consiliul General asupra grupurilor politice formate.
(4) Prevederile alin. (1) 9i (2) se aplici $i consilierilor independen Ii.
(5) Consilierii generali nu pot forma grupuri Tnnumele unor partide care nu au participat la alegeri sau
care nu au Tntrunitnumirul de voturi necesar pentru a intra in consiliu cu cel puTinun consilier.
(6) in cazulfuzionirii, doua sau mai multe partide, care sunt reprezentateTnconsiliulgeneral sau care
au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.
Art. 52 - Raporturile de munci sau de serviciu dejinute anterior
(1) Pe perioada exercitirii mandatului de viceprimar se suspenda contractul de munci, respectiv
raportul de serviciu al acestuia, in cadrul unei instituTii sau autorit3ji publice, ori in cadrul regiilor
autonome sau societililor cu capital integral ori majoritar de stat sau aI unitalilor administrativteritoriale, cu excepjia situajiilor prevazute de lege.

(2) Consilierulgeneralat carui raport de servictuori contract individualde munci este suspendat,in
condiliile legii, la data Tnceperiiexercitirii mandatului, bi reia activitatea Tnexecutarea aceluia§i raport
de serviciu sau contract individual de munca, dup3 caz, la Tncetareamandatului de consilier general.
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(3) Sunt exceptate de la suspendarea contractului de munci sau a actului de numire cadrele didactice,
cercetatorii $tiinlifici,persoanele care deTinfuncIii sau desfi$oara activiti Tiin domeniul crealiei literarartistice.

(4) in funcjiile dejinute de persoanele ale ciror contracte de munc5 sau acte de numire au fost
suspendate potrivit alin. (1) pot fi numite sau angajate alte persoane, numai pe durati determinati.
(5) La 'incetarea mandatului de viceprimar, persoanele Tn cauzi T;i reiau activitatea Tn executarea
acelora$i contracte de munc5 sau raporturi de serviciu, dupi caz. La stabilirea clasei si a gradului de
Tncadrare se iau in calcul $i perioadele lucrate Tnfunc Title de demnitate publica alese.

(6) in cazul Tncare conducerea persoanei juridice refuzi reluarea activiti Iii in funcjia delinuti anterior
alegerii, persoana Tncauzi se poate adresa instanTeide judecati competente, cererea fiind scutiti de
taxa de timbru judiciar.
(7) Persoanelor previzute la alin. (1) nu Ii se poate modifica sau desface contractul de munci pentru
motive ce nu Ie sunt imputabile timp de 2 ani de la data incet3rii mandatului, cu excepjiile previzute
de lege
Art. 53 – Indemnizalia
(1) Pentru participarea

la ;edin Tele consiliului general ;i ale comisiilor de specialitate,

consilierii

generali au dreptul Ia o indemnizalie lunari. Viceprimarilor nu Ii se acordi indemnizalie pentru

participarea Ia $edinIe.
(2) Indemnizajia lunari pentru consilierii generali care participi la §edinjele ordinare ori la $edinjele

extraordinareale CGMB $i ale comisiilorde specialitateeste in cuantum de pang la 10% din
indemnizalia lunari a Primarului General, in condiliile Codului Administrativ, cu modificirile §i
complet3rile ulterioare, respectiv ale prezentului regulament.
(3) Consilierii generali au dreptul Ia indemnizaTia lunari doar daci participa Ia cel puTin o $edinji a
CGMB $io $edinTi a comisieide specialitate,pe luna, desfa;urate TncondiTiilelegii.
(4) Plata indemnizaliilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) se efectueazi exclusiv din veniturile
secliunii de funcjionare din bugetul Municipiului Bucure§ti.
(5) Consilierii generali au dreptul la decontarea, in condiliile legii, a cheltuielilor legate de exercitarea
mandatului, respectiv plata cheltuielilor de transport, cazare, indemnizaTiade delegare sau deplasare,
dupa caz, precum ii a altor cheltuieli previzute de lege, altele decat indemnizaTia prevazuti la alin. (1).
(6) Indemniza Tia lunari pentru consilierii generali care participa la §edinTele Consiliului General ;i ale
comisiilor de specialitate se calculeazi dupi formula:
IL = 0,1 x IP x (0,65 x PCL/ N§CL+ 0,35 x PCS/N§CS),

uncle IL este indemnizaTia lunari pentru consilierulgeneral, IP este indemnizajialunara a primarului,
PCL este numirul de participiri ale consilieruluigeneral la §edinTele ConsiliuluiGeneral din luna
respectivi, PCS este numarul de participari ale consilieruluigeneral la §edinjele comisiilor de
specialitate din care face parte din luna respectivi, N§CL reprezint3 num3rul ;edinlelor ordinare §i
extraordinare Consiliului General din luna respectiv3, N§CS reprezint3 num5rul §edinTelorcomisiilor de
specialitate din care face parte consilierul general din luna respectiv3.

(7) Consiliulgeneralpoate hotarTdiminuareacuantumuluiindemnizajieiprevizute la alin. (2) $ia cotei
In care se face decontarea conform prevederilor alin. (5), 'inconcordanla cu posibilit31ilede finanjare.
(8) Drepturile bane$ti cuvenite consilierilor generali, potrivit legit,pot fi cumulate cu pensia sau cu alte
venituri, in condiliile legii.
(9) Consilierii generali care participa la $edinlele de consiliu general, organizate Tntimpul programului

de lucru, se consideri TnvoiTi de drept, firi a le fi afectat salariul si celelalte drepturi ce le revin, potrivit
legii, de la locul de munci.
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Art. 5zb Dreptul de iniliativi Tnpromovarea actelor administrative
(1) Consilierii generali au dreptul de iniliativ3 Tn promovarea actelor administrative, individual sau in

grup
Art. 55 - Formarea profesionali
(1) Consilierii generali au dreptul la pregitire, formare $i perfecjionare profesionali.

(2) Consilierii generali beneficiazi de plata programelor de pregitire, formare $i perfecjionare
profesionali organizate in condiliile legii, in decursul mandatului, a cheltuielilor de transport, cazare,
masa, a indemnizaliilor de delegare sau deplasare, dupi caz, in condiliile legii.
(3) Autoritalile $i instituliile publice au obligaTia si prevadi Tnbugetul local sumele necesare pentru
programele de preg5tire, formare $i perfeclionare profesionala organizate de Institutul NaTionalde
Administrajie sau aITi furnizori de formare ;i perfecjionare profesionali in decursul mandatului,
cheltuielile prev3zute la alin. (2) destinate consilierii generali, organizate la iniliativa ori in interesul
autoritijii sau instituliei publice.
Art. 56 – Accesul la informajii
(1) Dreptul consilieriigenerali de a avea acces la orice informajie de interes public nu poate fi Tngridit.
(2) Autoriti Tile administraliei publice centrale 9i locale, instituliile, serviciile publice, precum ;i
persoanele juridice de drept privat sunt obligate si asigure informarea corecti a consilierilor generali,
potrivit competenTelorce le revin, asupra treburilor publice $i asupra problemelor de interes local.
Art. 57 - Dreptul la asociere

(1) Consilieriigeneralise pot asocia liber in partide politice$i in alte forme de asociere, in condiliile
legii
SECTIUNEA a 3-a - Obligajiile consilierilor generali

Art. 58 - Respectarea legii
(1) Consilierii generali sunt obligali sa respecte ConstituTia $i legile !irii, precum ii sa se supuni
regulilor de curtoazie $i disciplini $i sa nu foloseasci Tn cuvantul lor sau Tn relajiile cu cetilenii expresii
injurioase, ofensatoare ori calomnioase.
(2) Consilierii generali sunt obligaTi si respecte regulamentul de organizare ;i funclionare a consiliului
general
Art. 59 - Participarea la lucririle consiliului general $i ale comisiilor de specialitate
(1) Consilierii generali $i viceprimarii nu pot lipsi de la lucr3rile consiliului general sau ale comisiilor de
specialitate din care fac parte, cu excepTiasituajiilor previzute Tnprezentul regulament.
Art. 60 – Buna-credinla $i fidelitatea
(1) Consilierii generali aflaIi in serviciul colectivitilii locale, in calitatea lor de reprezentanji legali ai
municipiului Bucuresti, au ''indatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea

competenTelorautoritililor administrajieipublicelocaledin care fac parte sau pe care le reprezinti,
dupi caz, cu buni-credin Ta $i fidelitate fali de !ari $i de colectivitatea care i-a ales.
Art. 61 – Probitatea $idiscrelia profesionali
(1) Consilierii generali sunt obligaji la probitate $i discrejie profesiona13.
Art. 62 - Cinstea ;i corectitudinea
(1) in exercitarea mandatului, consilierii generali sunt obligaji si dea dovadi de cinste $i corectitudine;
este interzis consilierului general si ceari, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte
avantaje.

(2) Consilieriigeneralinu pot face uz ii nu se pot prevalade aceasti calitateTnexercitareaunei
activiti Tide interes personal.
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Art. 63 - Dispozijii privind obligaliile de informare pentru consilierii generali
(1) Consilierii generali sunt obligaTi ca, in exercitarea mandatului, si organizeze periodic, cel pulin o

data pe trimestru,Tntalniricu cetijenii, si acorde audienle $i si prezinteTn consiliulgeneralo
informare privind problemele ridicate la intalnirea cu cetalenii. Consilieriigenerali vor transmite
Secretarului General al Municipiului Bucure;ti orarul de audienTi, datele de contact (telefon, email,

opjional - site sau cont de reTelesociale),in vederea publiciriiTnsecliuneadedicati a paginiide
internet oficiale a Primiriei MunicipiuluiBucure$ti(www.pmb.ro), prin CompartimentulTehnic de
Specialitate.

(2) Fiecare consilier general, precum $i viceprimariisunt obligaTi si prezinte un raport anual de
activitate, care este ficut public prin grija Secretarului General al Municipiului Bucuresti, prin
Compartimentul Tehnic de Specialitate, in secliunea dedicat3 a paginii de internet oficiale a Primiriei
Municipiului Bucure$ti (www.pmb.ro).
(3) in urma efectuirii unor deplasiri Tnstriinitate pentru exercitarea unor atribulii stabilite prin lege,
consilierii generali' sunt obliga Ti si prezinte Ia prima $edinli ordinari

a CGMB o informare privind

deplasirile efectuate. Termenul maxim de prezentare a inform5rii este de 45 de zile de la data
Tncheieriideplasirii.
(4) in cazul nerespectirii prevederilor alin. (3), consilierii generali suporti cheltuielile deplasirii.

Art. 64 - Transparenja activitijii

(1) Primarul general este obligat ca, prin intermediul SecretaruluiGeneral $i al aparatului de
specialitate, si puni la dispozijie consilierilorgenerali la cererea acestora, in termen de cel mult 10 zile
lucritoare, informajiile necesare in vederea indeplinirii mandatului Tncondiliile legii.
(2) Consilierii generali pot adresa Tntrebiri $i interpeliri Primarului General sau viceprimarilor.
(3) Raspunsul solicitat Tnconformitate cu prevederile alin. (2) se transmite, de reguli, imediat sau, daci
nu este posibil, la urmitoarea ;edin Ti a consiliului general.

(4) Cel interpelatare obligaliade a rispunde Tn scris sau, dupi caz, oral pani cel mai tarziu la
urm3toarea $edinli a consiliului general.

CAPITOLUL Vl
Dizolvarea Consiliului General al Municipiului Bucure9ti
Art. 65 – Situajiile de dizolvare a consiliuluigeneral
(1) Consiliul general se dizolvi de drept sau prin referendum local. Consiliulgeneral se dizolva de drept:
a) in cazulTncare acesta nu se Tntruneite cel puTinintro $edinTi ordinari sau extraordinari, pe durata
a patru luni calendaristice consecutive, de;i a fost convocat conform prevederilor legate;
b) in cazul in care nu a adoptat nicio hotirare Tn3 $edinTe ordinare sau extraordinare !inute pe durata a
patru luni calendaristice consecutive;
c) in cazul Tn care numirul consilierilorgeneraliTn funcTie este mai mic decat jumatatea numarului
membrilor CGMB $i nu a putut fi completat cu supleanli in condiliile art. 9 din prezentul regulament.
(2) Primarul general, Viceprimarii, Secretarul General, Prefectul sau orice alti persoani interesati
sesizeaz3 instanTa de contencios administrativ cu privire la cazurile prevazute la alin. (1). Instanla
analizeaz5 situalia de fapt $i se pronun li cu privire la dizolvarea consiliului general. Hotirarea instanTei
este definitivi $i se comunica prefectului.
Art. 66 - Referendumul local
(1) Consiliul general poate fi dizolvat prin referendum local, organizat Tncondiliile legii. Referendumul
se organizeazi ca urmare a cererii adresate in acest sens prefectului de cel pujin 25% din numirul
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cetijenilor

cu drept de vot Tnscrisi in Registrul electoral cu domiciliul sau re$edin Ta in municipiul

Bucuresti.

(2) Cererea cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele $i prenumele, data $i locul na;terii,
seria ;i numarul buletinuluisau ale carlii de identitate $i semn3tura olografa ale cetilenilor care au
solicitat organizarea referendumului.
Art. 67 - Organizarea referendumului local
(1) Cheltuielile pentru organizarea referendumului local se suporti din bugetul municipiului Bucuresti.

(2) Referendumul local este organizat de citre o comisie numiti prin ordin al prefectului, compusi
dintr-un reprezentant al prefectului, cate un reprezentant al Primarului General, al CGMB $i un
judec3tor de la judecatoria Tn a cirei raza teritoriali se af15sediul consiliuluigeneral. Secretariatul
comisiei este asigurat de instituTia prefectului.

(3) Referendumul local este valabil daci s-au prezentat la urne cel pulin 30% din numirul total al
locuitorilor cu drept de vot Tnscriii in Registrul electoral cu domiciliul sau re$edinTa in municipiul

Bucuresti. Activitatea consiliului general inceteazi ’inainte de termen daci s-au pronunjat in acest sens
cel puTin jum3tate plus unu din numirul total al voturilor valabil exprimate, iar rezultatul
referendumului a fost validat Tncondiltile legii.

Art. 68 - Organizarea alegerilor dupi dizolvarea consiliului general sau dupi validarea rezultatului
referendumului

(1) in termen de maximum90 de zilede la rimanerea definitivaa hotirariijudecitore;ti prin care s-a
constatat dizolvarea consiliului general sau, dupi caz, de la validarea rezultatului referendumului se
organizeaz5 alegeri pentru un nou consiliu general.

(2) Stabilireadatei pentru organizareaalegeriinoului consiliugeneralse face de citre Guvern, la

propunerea autoritalilor cu atribulii in organizarea alegerilor locale, pe baza solicitirii prefectului.
Art. 69 – Rezolvarea treburilor publice curente Tn cazul dizolvirii consiliului general
(1) Pani la constituirea noului consiliu general, Primarul general sau, in absenja acestuia, Secretarul

General al Municipiului Bucuresti rezolva problemele curente ale municipiului,cu respectarea
competenlelor $i atribuliilor ce ii revin, potrivit legii.
(2) in situa Tia exceplionali Tn care consiliul general a fost dizolvat Tncondiliile art. 65, Primarul general
se afli in imposibilitateaexercitirii atribuliilor sale ca urmare a Tncetirii sau suspend3rii mandatului
siu ori a altor situalii previzute de lege, iar func Tia de Secretar General este vacanti, Prefectul
numeste prin ordin o persoan3 prin deta$are, in condiliile pirjii a VI-a titlul II din Codul Administrativ,
cu modificarile ii completirile ulterioare, care sa exercite atribuliile de Secretar General al Municipiului
Bucuresti pentru a rezolva problemele curente municipiului, pana la ocuparea funcliet publice de
conducere de Secretar General al Municipiului Bucuresti Tncondiliile legii.
(3) Persoana desemnat3 potrivit prevederilor alin. (2) trebuie sa Tndeplineasc5condiliile de studii ;i
vechime Tnspecialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcliet de Secretar General previzute la
partea a Ill-a titlul VII ii la partea a VI-a titlul II din Codul Administrativ, cu modificarile ;i completirile
u lterioare.

(4) in situalia previzut3 la alin. (2), prin excepTiede la prevederilepirjii a VI-a titlul II din Codul
Administrativ, cu modific3rile §i completirile ulterioare, concursul pentru ocuparea funcliei publice de
conducere de Secretar General, dupi caz, se organizeaza de instituTiaprefectului.

(5) NumireaTnfuncjia de SecretarGeneral al MunicipiuluiBucure§ti,se face, in situalia previzuti la
alin. (2) sau Tnsituajia in care procedura de organizare a concursului a fost demarata anterior situaliei
excepjionale prev5zute la alin. (2), de citre prefect, daca nu a Tncetat situajia care a determinat
imposibilitatea exercitirii atribulitlor de c3tre primar.
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CAPITOLUL VII
Incompatibilitilile consilierilor generali $i conflictul de interese
Art. 70 - Regimul incompatibilitililor

aplicabil funcliei de consilier general

(1) Regimul incompatibilit31iloraplicabilfuncjiei de viceprimar §i de consilier general este cel previzut
in cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificirile $i completirile ulterioare.
(2) Constatarea $i sanclionarea stirii de incompatibilitate $i a conflictului de interese pentru

persoanelecare ocupafuncTitleprev3zutela alin. (1) se fac in condiliileLegiinr. 176/2010,cu

modificirile $i complet3rileulterioare,$i ale Codului Administrativ,cu modificirile ;i completirile
ulterioare.

(3) Prin activiti Ti in domeniul didactic pe care viceprimarul le poate desf3$ura, in condiltile legislajiei
speciale privind unele misuri pentru asigurarea transparenTei in exercitarea demnitililor publice $i a
funcjiilor publice, se inleleg activitiTile previzute Ia art. 462 alin. (2) din Codul Administrativ, cu
modificirile gi completirile ulterioare.
Art. 71 - Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru funcjia de consilier general
(1) Consilierul general aflat Tnconflict de interese Tncondiliile previzute de cartea I titlul IV din Legea
nr. 161/2003,cu modificirile $i completirile ulterioare, are obligaTiasi se abTina de la emiterea sau
participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la Tncheierea sau participarea la
incheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru:
a) so!, solie sau rude ori afini pani la gradul aI II-lea inclusiv;

b) orice persoani fizici sau juridici faji de care consilierulgeneralare calitateade debitor al unei
obligalii;
c) o societate Ia care dejine calitatea de asociat unic ori funcTia de administrator sau de la care obline
venituri;
d) o alta autoritate din care face parte;
e) orice persoani fizici sau juridici, alta decat autoritatea din care face parte, care a ficut o plata citre
acesta sau a efectuat orice feI de cheltuieliale acestuia;
f) asocialie sau fundaTie din care face parte.

(2) in exercitareafuncjiei, consilierulgeneral aflat Tn una dintre situaTiileprev3zutela alin. (1) are
obligalia si anunTe la Tnceputul $edinlei CGMB interesul personal pe care iI are la adoptarea hotirarii
respective, anun! care se consemneazi Tnmod obligatoriu Tnprocesul-verbalal $edinTei.
(3) Ulterior anunlirii interesului personal, consilierul general nu mai este luat Tncalcul pentru cvorumul
necesar adoptirii hotirarii consiliului general cu privire Ia care acesta $i-a anun Tat interesul ii nu are
drept de vot la adoptarea acestei hotirart.
(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice Tncheiatecu Tncilcarea prevederilor
alin. (1) sunt lovite de nulitate absolutaTncondiliile Legii nr. 176/2010,cu modificirile ;i completirile
ulterioare.
(5) Fapta consilierilor generali de a Tncilca prevederile alin. (1) $i legislaTiain materie privind conflictul
de interese constituie abatere disciplinari ii se sancjioneazi cu diminuarea indemnizajiet cu 10% pe o
perioadi de maximum 6 lunt.
Art. 72 - Declarajia de interese ii declaralia de avere
(1) Consilierii generali au obligajia si intocmeasci, si depun5 ii si actualizeze declarajii de avere $i
declaraiii de interese Tnconformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010, cu modificirile $i completarile
u lterioare
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Art. 73 - Sanc{iuni pentru nedepunerea declarajiei de avere $i a declarajiei de interese
(1) Nerespectarea prevederilor legale referitoare la procedura de depunere a declarajiei de avere $i de
interese previzute de lege atrage sancliunile previzute de Legea nr. 176/2010, cu modificirile $i
completirile ulterioare.
CAPITOLUL VIII
Rispunderea consilierilor generali
Art. 74 – Tipurile de rispundere a consilierilor generali
(1) Consilierii generali rispund, dupi caz, administrativ, civil sau penal pentru faptele sivar$ite in
exercitarea atribuliilor ce le revin, in condiliile legii $i ale Codului Administrativ, cu modificirile 9i
completirile ulterioare.
Art. 75 – Rispunderea consilierilor generali
(1) Consilierii generali rispund in nume propriu, pentru activitatea desfi$urati in exercitarea
mandatului, precum $i solidar, pentru activitatea consiliului general.
(2) in procesul-verbal al $edinjei consiliului general se consemneazi rezultatul votului, iar, la cererea
consilierului general se menjioneazi Tnmod expres votul acestuia.
Art. 76 – Sanc{iunile disciplinare aplicabile consilierilor generali
(1) Pentru Tncilcarea de citre consilieriigenerali a prevederilor din Codul Administrativ, cu modificirile
;i completirile ulterioare, a prevederilor legale referitoare la conflictulde interese ii a prevederilor
prezentului regulament, dup5 caz, CGMB poate aplica urmitoarele sancjiuni disciplinare:
a) avertismentul;
b) chemarea la ordine;
c) retragerea cuvantului;
d) eliminarea din sala de $edinTi;
e) excluderea temporari de la lucririle consiliuluigeneral $i ale comisiei de specialitate;
f) diminuarea indemnizaliei lunare cu 10% pentru maximum 6 luni;
g) retragerea indemnizaliei lunare pentru una sau doui luni.
(2) Sancjiunile prevazute la alin. (1) lit. a)-d) se aplici de c3tre pre$edintelede $edinli, iar cele de la
alin. (1) lit. e)-g) de citre consiliul general, prin hotirare.
(3) Sancliunile prev3zute la alin. (1) lit. a)-e) sunt aplicabile $i viceprimarilor.
(4) Pentru aplicarea sancjiunilor previzute la alin. (1) lit. e), cazul se transmite comisiei de specialitate
care are in obiectul de activitate ii aspectelejuridice, aceasta prezentandun raport Tntocmitpe baza
cercetirilor efectuate, inclusiv a explicajiilor furnizate de cel in cauza.
Art. 77 – Avertismentul

(1) La prima abatere, pre$edintelede $edinTi atrage atenTiaconsilieruluigeneralin culpi $i iI inviti si
respecte regulamentul.
Art. 78 - Chemarea la ordine
(1) Consilierii generali care nesocotesc avertismentul ;i invitaTia pre$edintelui de $edinTa ;i continua si
se abata de la regulament, precum $i cei care Tncalci Tnmod grav, chiar pentru prima data, dispoziliile

regulamentului sunt chemaji la ordine.
(2) Chemarea la ordine se Tnscriein procesul-verbal de $edinli.
(3) Tnainte de a fi chemat la ordine, consilierul general este invitat de c3tre pre$edintele de $edinji si

T9iretragi sau si explicecuvantulori expresiilecare au generatincidentul$i care ar atrage aplicarea
sanctiunii.
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(4) Dac3 expresia intrebuin Tata a fost retrasi ori dac5 explicaliile date sunt apreciate de pre$edintele

de $edinTi ca satisficitoare, sancjiunea nu se mai aplic3.
Art. 79 - Retragerea cuvantului ;i eliminarea din sali

(1) Tn cazulin care, dupa chemareala ordine, un consiliergeneralcontinui si se abati de la
regulament, pre;edintele de $edinTi ii va retrage cuvantul, acesta nemaiputand lua cuvantul pe
perioada desfi$uririi

;edin Tei consiliului.

(2) in situaTiain care un consilier persisti si se abati de la regulament,pre$edintelede $edinji iI va
eliminadin sali.
(3) in situatia in care consilierulva refuza si piriseasci sala, presedintelede sedinti va dispune
politistilorlocalidin cadrul DirectieiGenerale de Politie Loca15si Control a MunicipiuluiBucuresticare
asigura misuri de ordine evacuarea acestuia din sala de sedinte.
(4) Eliminarea din sali echivaleazi cu absenja nemotivati de la $edinli.
Art. 80 - Excluderea temporari de la lucririle consiliului general $i ale comisiei de specialitate
(1) in cazul unor abateri grave, sivar§ite in mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul
general poate aplica sancjiunea excluderii temporare

a consilierului general de la lucririle consillului

general, dupi caz, $i ale comisiilor de specialitate.

(2) Gravitatea abaterii este stabilita de comisia de specialitate care are in obiectul de activitate aspecte
juridice, ’in cel mult 10 zile de la sesizare.
(3) Excluderea temporari de la lucririle consiliului general $i ale comisiilor de specialitate nu poate
depi$i doui $edinIe consecutive.

(4) Excludereade la lucririle consiliuluigeneral 9i ale comisiilorde specialitateare drept consecinli
neacordarea indemnizaliei lunare.
(5) in caz de opunere, interzicerea participirii la ;edinTe se executi cu ajutorul politistilorlocali din
cadrul Directiei Generale de Politie Locali si Control a Municipiului Bucuresti care asiguri m5suri de
ordine pe timpul sedintei.
Art. 81 –Aplicarea sancjiunilor
(1) Sancliunile previzute Ia art. 76 alin. (1) lit. e) $i f) se aplici prin hotirare adoptati de consiliul
general, cu majoritatea absoluti.
(2) Pe perioada aplicirii sancjiunilor previzute Ia art. 76 alin. (1) lit. e) ;i f), consilierii generali in cauzi
nu vor fi socotiTi la cvorumul pentru $edinji.
(3) Pentru menlinerea ordinii Tn §edinlele comisiilor de specialitate, pre$edinjii acestora au acelea;i
drepturi ca ;i pre$edintele de $edinTi. Ace$tia pot aplica sancliunile previzute Ia art. 76 alin. (1) lit. a)d)
(4) Sancliunile previzute Ia art. 76 alin. (1) se pot aplica Tn mod corespunzator viceprimarilor pentru
abaterile savar$ite in calitatea lor de consilier general.
Art. 82 – Sancjiuni aplicabile viceprimarilor
(1) Pentru abateri grave $i/sau repetate, sivar$ite in exercitarea mandatului de viceprimar, persoanelor
in cauza li se pot aplica urmitoarele sancjiuni:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) diminuarea indemnizaliei cu 5-10%timp de 1-3 luni;
d) eliberarea din funcjie.
(2) Sancjiunile prev3zute la alin. (1) lit. a)-c) se aplici, prin hotirare a consiliului general, la propunerea

motivati a PrimaruluiGeneral. Motivele care justifici propunereade sancjionaresunt aduse la
cunostinTaconsilierilor generali cu cel puTin5 zile inaintea $edinTei.
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(3) in cazul sancjiunilor previzute la alin. (1), hotirarea se adopti prin vot secret cu majoritatea

calificati de doui treimi din numirul consilierilorgenerati.
(4) Prin excepTiede la prevederile alin. (3), aplicarea sancjiuniiprevizute la alin. (1) lit. d) se face cu
respectareaprevederilorart. 12.
(5) Tmpotrivasancjiunilor prev5zutela alin. (1) lit. c) $i d) persoanaTncauzi se poate adresa instanjei
de contencios administrativcompetente. Procedura prealabili nu este obligatorie.
(6) Aplicarea sancliunii prevazute la alin. (1) lit. d) nu are niciun efect asupra mandatului de consilier
general.

Art. 83 - Rispunderea aferenti acteloradministrative
(1) Pre$edintelede $edinia al CGMB, prin semnare, investe;te cu formula de autoritate executarea
actelor administrative emise sau adoptate Tnexercitarea atribuliilor care ii revin potrivit legii.
(2) Aprecierea necesitilii $i oportunitatea adoptirii ;i emiterii actelor administrative aparline exclusiv

autoritililor deliberative, respectiv executive. intocmirea rapoartelor sau a altor documente de
fundamentare prevazute de lege, contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate $i semnarea
documentelor de fundamentare angajeazi raspunderea administrativi, civi13sau pena13,dupi caz, a
semnatarilor, in cazul inc51cirii legii,'in raport cu atribuliile specifice.

(3) Actele autoritililor administrajiei publice locale angajeazi, in condiliile legii, raspunderea
administrativ5, civili sau penali, dup5 caz, a funcTionarilorpublici $i personalului contractual din
aparatul de specialitate al primarului, care cu incilcarea prevederilor legale, fundamenteazi din punct
de vedere tehnic 9i al legalit31iiemiterea sau adoptarea lor sau contrasemneazi ori avizeazi, dupa caz,
pentru legalitate aceste acte.
(4) in cazul in care printr-un act administrativ al autoritililor administraliei publice locale emis sau
adoptat firi a fi fundamentat, contrasemnat sau avizat din punct de vedere tehnic sau al legalitiIii s-au

produs consecinle v3timitoare, este angajat3 rispunderea juridic3 a autoritiiii executive sau
autoriti Iii deliberative, dup3 caz, in condiliile legii 9i ale Codului Administrativ, cu modific3rile §i
completirile utterioare.
(5) Funcjionarii publici sau personalulcontractual, dupi caz, responsabilicu operajiunile previzute la
alin. (3) pot formula obieclii ori refuza efectuarea acestora Tncondiliile art. 490, respectiv art. 553 din
Codul Administrativ, cu modificirile ii completirile ulterioare;.

(6) Prevederilealin. (1) - (5) se aplici $i in cazul altor acte administrativesau asimilateacestoraTn
condiliile legii emise, respectiv adoptate de autoritilile administraltei publice locale.

Art. 84 - Relalia dintre autoritilile administrajiei publicedin municipiulBucure;ti
(1) Hotirarile Consiliului General al Municipiului Bucure$ti $i dispoziliile cu caracter normativ ale
PrimaruluiGeneral sunt obligatorii$i pentru autoritilile administralteipublice locale organizateTn
sectoarele municipiului Bucure$ti.
(2) Primarul general Tmpreuni cu primarii sectoarelor municipiuluiBucure$tise Tntrunesccel puTino
data pe luna, la convocarea PrimaruluiGeneral sau la propunereaa cel pujin 3 primari de sectoare. La
$edinIe se analizeazi modul Tn care sunt duse la indeplinire hotirarile ConsiliuluiGeneral al
Municipiului Bucure§ti §i dispoziliile cu caracter normativ ale Primarului General ii se prezinti
informiri reciproce privitoare la activitatea consiliilor locale de sector, avandu-se in vedere corelarea
unor activiti Ti necesare Tnvederea bunei funcjionari a administrajiei municipiului Bucure$ti. La $edinle
poate fi invitat si prefectul municipiului Bucure;ti.
(3) Primarii sectoarelor participi de drept la ;edin Tele ConsiliuluiGeneral al Municipiului Bucure$ti $i
pot avea intervenjii la dezbaterea problemelor aflate pe ordinea de zi.
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(4) La $edinTele comisiilor Consiliului General al Municipiului Bucure$ti pot participa pre;edinjii
comisiilor de specialitate ale consiliilor locale de sector.

(5) Pre$edinjiicomisiilorde specialitateale consiliilorlocalede sector au dreptul si intervini la discuIii,
fari a aveadrept de vot.
CAPITOLUL IX
Secretarul general

Art. 85 - Atribuliile secretarului general:

(1) Secretarul general al municipiuluiBucure§ti este funclionar public de conducere, cu studii
superioare juridice, administrativesau $tiinTe politice §i asiguri respectarea principiuluilegalitaliiin
activitatea de emitere $i adoptare a actelor administrative,stabilitateafunc}ionirii aparatului de
specialitate primarului general, continuitatea conducerii ;i realizarea legiturilor funclionale intre
compartimentele din cadrul acestora.
(2) Secretarul general al municipiului Bucure§ti nu poate fi so!, soTie sau rudi pani la gradul aI II-leacu
cu primarul general sau viceprimarul general, sub sancliunea eliberirii din funcTie.

(3) Secretarul general al municipiuluiBucure$ti nu poate fi membru al unui partid politic, sub
sancjiunea destituirii din funclie.
(4) Secretarul general al municipiului Bucure§ti indepline$te, in condiliile legii, urmitoarele atribu Iii:

a) avizeazi proiectelede hotirari $icontrasemneazapentru legalitatedispoziliileprimaruluigeneral§i
hotirarile consiliuluigeneral;
b) participa la $edinTele consiliului general;
c) asiguri gestionarea procedurilor administrative privind relajia dintre consiliul general fi primarul
general, precum $i’intre ace$tia $i prefect;

d) coordoneazi organizareaarhivei $i evidenTastatistici a hotirarilor consiliuluigeneral $i a

dispozijiitor primarulul general;
e) asiguri transparenja $i comunicarea citre autoriti Tile, instituTiilepublice $i persoanele interesate a
actelor previzute Ia lit. a);
f) asiguri procedurile de convocare a consiliului general $i efectuarea lucririlor de secretariat,
comunicarea

ordinii de zi, Tntocmirea procesului-verbal

precum $i redactarea

hotirarilor

consiliului

general;
g) asiguri pregitirea lucririlor supuse dezbaterii consiliuluigeneral$i ale comisiilor de specialitateale
acestuia;

h) poate atesta, prin derogare de la prevederile OrdonanTei Guvernului nr. 26/2000cu privire la
asociajii $i fundaIii, aprobati cu modificiri $i completiri prin Legea nr. 246/2005, cu modificirile $i
completirile ulterioare, actul constitutiv $i statutul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara din care
face parte municipiul Bucure§ti;
i) poate propune primarului, respectiv pre9edintelui de ;edinTi Tnscrierea unor probleme Tn proiectul
ordinii de zi a ;edinjelor ordinare ale consiliului general;
j) efectueazi apelul nominal $i !ine evidenTa participirii consilierilor la $edinTele consiliului general ;
k) numiri voturile $i consemneazi rezultatul votirii, pe care iI prezinta pre$edintelui de 9edinTi sau,
dupi caz, 'inlocuitorului de drept al acestuia;

I) informeazi pre$edintelede §edinli sau, dupi caz, Tnlocuitorul
de drept al acestuia,cu privirela
cvorumul ii la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecirei hotirari a consiliuluigeneral;
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m) asiguri intocmirea dosarelor de $edinTi, legarea, numerotarea paginilor, semnarea $i $tampilarea
acestora;

n) urmire$te ca la deliberarea ;i adoptarea unor hotirari ale consiliuluigeneralsi nu ia parte consilierii
generali care se Tncadreazi Tndispoziliileart. 228 alin. (2) din Codul Administrativ, cu modificirile gi
completirile ulterioare; informeazi pre$edintelede $edinji sau, dupi caz, Tnlocuitorulde drept al
acestuia, cu privire la asemenea situalii ;i face cunoscute sancliunile previzute de lege in asemenea
cazurl;
o) certifici conformitatea copiei cu actele originale din arhiva Municipiului Bucure$ti;
P) alte atribulii previzute de legesau insirciniri date prin acte administrativede consiliulgeneralsau
de primarul general, dupi caz.
(5) in aplicarea dispoziliilor art 243 alin (1) litera a) din Codul administrativ, cu modificirile si
completirile ulterioare, secretarul general intocme$te un Aviz de legalitatepentru fiecare proiect de
hotirare propus pe Ordinea de zi. Avizul, ca document distinct, va fi prezentat cel mai tarziu Tnziua Tn
care sunt programate $edinTele comisiilor de specialitate ii va conline, succint, compatibilitatea cu
legislaTiaTndomeniu precum ;i lista hotararilor de consiliu pe care acesta le modifici/completeazi.
(6) in timpul §edinjelor consiliului, la solicitarea oricirui consilier general, prezinti Tn fala consiliului

punctul siu de vedere cu privire la legalitatea proiectului de hot5rare supus dezbaterii.
(7) Compartimentul

Tehnic de Specialitate intocme§te un raport anual privind transparenTa

decizionali, care va fi adus la cuno;tinji publici prin grija secretarului general ii va cuprinde cel puTin
urmitoarele elemente:

a) numirul total al recomandirilor primite;
b) numirul total al recomandirilor incluseTnproiectelede acte normativesi in continutuldeciziilor
luate
I

c) numirul participanTilor la 9edin;ele publice;

d) num3rul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative;
e) situaVia cazurilor Tncare Consiliulgeneral a fost acTionatTnjustiTie pentru nerespectarea prevederilor
legale cu privire Ia transparenTa decizionali;
f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetajenii §i asocialiile legal constituite ale acestora;
g) numirul §edinjelor care nu au fost publice ;i motivajia restricjion3rii accesului.

Capitolul X
DispoziIii finale
Art. 86 – Dispozijii finale
(1) Aprobarea, modificarea sau abrogarea prezentului regulament se face pe baza propunerilor
consilierilor generali, prin hotirare adoptati cu majoritate absoluti.
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Consiliul General al Municipiului Bucure$ti

REFERATDE APROBARE

in conformitate cu prevederite Ordonanlei de UrgenTi a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modific3rile §i complet3rile ulterioare, Consiliul General al Municipiului Bucure§ti iii

aproba Regulamentul de organizare yi funcTionare, in baza cirula funcjioneaza Pi T§i exercita
atributiile.
Avand Tnvedere prevederile OrdonanTei de UrgenTi a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificirile §i completarile ulterioare, este necesari revizuirea Regulamentuluide
organizare gifuncjionare a ConsiliuluiGeneral al Municipiului Bucure§ti Tnconformitate cu tegislajiain
vlgoa re.

Tinand cont de faptul c5 autoritatea deliberativi, in spe;a Consiliul General al Municipiului
Bucure§ti,se afli Tnserviciulcomunitijii locale §i funcTioneazica autoritate a administralieipublice
locale la nivelul Municipiului Bucure§ti rezolvand problemele cet5Tenilor,se impune dezbaterea §i
aprobarea proiectului de hotirare privind aprobarea Regulamentuluide organizare §i funcTionarea
Consiliului General al Municipiului Bucure§ti.
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RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Regulamentului de Organizare 9i Funcjionare
a Consiliului General al Municipiului Bucure9ti

Prin adoptarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile9i completarile ulterioare, a fost reglementat cadrul general
pentru organizarea 9i func+ionarea autoritalilor administrajiei publice, statutul personalului

din cadrul acestora, raspunderea administrativa,serviciile publice, precum 9i unele reguli
specifice privind proprietatea publica 9i privata a statului 9i a unita+ilor teritorialadministrative

Conform art. 129 alin. (2) lit. a), coroborat cu alin. (3) lit. a) din Ordonantade
Urgenla a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile9i
completarile ulterioare, printre atribu+iileconsiliului local se regase9te aprobarea propriului
regulament de organizare 9i funcjionare, cvorumul necesar fiind prevazut de art. 139 alin.

(3) lit. i), respectiv majoritateaabsoluta a consilierilorlocali Tn funcjie. Astfel, Consiliul
General al MunicipiuluiBucure9tiare competenja legalade a adopta prezentulregulament
de organizare 9i functionare.

De asemenea, ca urmare a intrariiTn vigoare a Ordinului MinisteruluiDezvoltarii,
Lucrarilor Publice 9i Administrajteinr. 25/2021 pentru aprobarea modeluluiorientatival
statutului unitaIii administrativ-teritoriale, precum 9i a modelului orientativ al regulamentului

de organizare 9i funcjionare a consiliului local este necesara revizuirea actualului
regulament,’in baza caruia funcjioneaza ConsiliulGeneral al MunicipiuluiBucure9ti.
in ceea ce prive9teprevederileart. 25 alin. (2) teza finala, ale art. 28 alin. (10) lit. d)
9i ale art. 85 alin. (5) din Regulamentul de Organizare 9i Funcjionare a ConsiliuluiGeneral
al MunicipiuluiBucure9ti propus, care prevad ’intocmireade catre Secretarul General a
unui aviz de legalitate pentru fiecare proiect de hotarare, aratam ca acestea Tncalca
prevederile art. 243 alin. (1) lit. a) din Ordonanja de Urgen A a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificarile 9i completarile ulterioare, respectiv: „Secretaru I

general al unitalii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale
avizeaza proiectelede hotarari gl
contrasemneaza

pentru legalitate dispozijiile primarului, respectiv ale pre§edintelui

consiliului judejean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliuluijudejean, dupa
caz
Astfel, din analiza prevederilorlegale nu rezulta obligaTia Secretarului General sa
emita un aviz ca document distinct pentru proiectelede hotarari, care sa conjina succint
compatibilitatea cu legislajia in domeniu, precum 9i lista hotararilor de consiliu pe care

acestea Ie modifica/completeaza,
a9a cum este acesta detaliatIa art. 85 alin. (5) din
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proiectul de Regulament de Organizare 9i Functionare a Consiliului General al Municipiului
Bucuresti

Totodata, din acelea9i prevederi din Ordonanja de Urgenla a Guvernului nr.

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile9i completarile ulterioare, reiese foarte
clar ca Secretarul General se pronun@pe legalitatedoar prin contrasemnarea dispozijiilor
9i hotararilor, nicidecum prin avizarea proiectelor de hotarari.
Avand in vedere cele precizate anterior, sunt Tncalcate9i prevederileart. 13 lit. b)
din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative, republicata, cu modificarile9i completarile ulterioare, conform caruia “proiectul

de act normativ(in spela Regulamentulde Organizare§i Funcjionare)
, 'intocmitpe baza

unui act de nivel superior(in spe{a Ordonanja de Urgen{a a Guvemului nr. 57/2019privind
Codul administrativ). nu poate depa9i limitelecompetenjei instituiteprin acel act 9i nici nu
poatecontraveniprincipiilor9i dispozijiiloracestuia”.
in fapt 9i Tn drept, Secretarul General avizeaza fiecare proiect de hotarare, astfel
Tncat proiectele intra pe ordinea de zi a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
General al Municipiului Bucure9ti, fiind pe deplin respectate dispozijiile art. 136 alin. (8) din
Codul administrativ 9i, ulterior, in dezbaterea plenului Consiliului General. Orice informajii
relevante referitoare la hotarari de consiliu care se modifica sau completeaza prin proiectul

in discutie rezulta fie din chiar titlulproiectului,He din raportulde specialitate care iI
fundamenteaza

De asemenea, in conformitatecu dispozijiileart. 81 alin. (2) din Legea nr. 24/2000
privindnormele de tehnica legislativapentru elaborarea actelor normative,republican, cu
modificarile 9i completarile ulterioare, reglementarile cuprinse Tn hotararile consiliilor locale

9i ale consiliilorjudejerIe, precum 9i cele cuprinse Tnordinele prefecjilorsau Tn dispozijiile
primarilornu pot contraveni ConstitujietRomaniei 9i reglementarilordin actele normative
de nivel superior, iar alin. (1) al aceluia9i articol men+ioneaza Tn mod expres ca proiectele
de hotarari, ordine sau dispoziIii sunt acte subordonate legilor, hotararilor 9i ordonanjelor
Guvernului 9i altor acte de nivel superior.
Astfel, avizul emis de Secretarul General, sub forma de document distinct, aga cum

este mentionat Tn Regulamentul de Organizare 9i Funcjionare a Consiliului General al
Municipiului Bucure9ti propus, nu este prevazut Tn legisla+iain vigoare.
in aceste condiIii, obligajia de avizare prevazuta de art. 243 alin. (1 ) lit. a) din Codul

administrativ
este Tndeplinita,
emitereaunui aviz pentru proiectelede hotirari sub

forma unui document distinct, precum 9i emiterea acestui aviz pentru legalitate fiind

o adiugare Ia lege.
Fata de cele prezentate mai sus, a fost Tntocmitprezentul raport de specialitate

pentru proiectulde hotarare privind aprobarea Regulamentuluide Organizare 9i
Func{ionare a Consiliului General al MunicipiuluiBucure9ti.

DIRECTOR EXECUTIV
MarianaBrod
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