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Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad 7/28.06.2016 
JUDEŢUL ARAD         
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

REGULAMENTUL 
DE FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI JUDEŢEAN ARAD 

 
 
CAPITOLUL I 
CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA CONSILIULUI JUDEŢEAN 
 
SECŢIUNEA I 
Constituirea Consiliului judeţean 

 
Art.1. (1) Consiliul Judeţean Arad este autoritatea deliberativă a administraţiei 

publice locale constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor 
locale comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de 
interes judeţean. 
    (2) Constituirea Consiliului Județean Arad se face în termen de 20 de zile de la 
data desfăşurării alegerilor, după publicarea în Monitorul Oficial al României Partea 
I, de către Autoritatea Electorală Permanentă, a listei partidelor politice, alianţelor 
politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor 
naţionale şi a candidaţilor independenţi care au depus rapoartele detaliate ale 
veniturilor şi cheltuielilor electorale. 
 Art.2. (1) Convocarea consilierilor declaraţi aleşi pentru şedinţa de constituire 
se face de către prefect. La şedinţa de constituire pot participa prefectul sau 
reprezentantul său. 
 (2) Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din 
numărul consilierilor aleşi. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, 
şedinţa se va organiza, în aceleaşi condiţii, peste 3 zile, la convocarea prefectului. 
Dacă nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituită, se va proceda la o 
nouă convocare de către prefect, peste alte 3 zile, în aceleaşi condiţii. 
 (3) În situaţia în care Consiliul judeţean nu se poate reuni nici la această 
ultimă convocare, din cauza absenţei, fără motive temeinice, a consilierilor, prefectul 
va declara vacante, prin ordin, locurile consilierilor aleşi care au lipsit nemotivat de la 
cele 3 convocări anterioare, dacă aceştia nu pot fi înlocuiţi de supleanţii înscrişi pe 
listele de candidaţi respective, organizându-se alegeri pentru completare, în termen 
de 30 de zile, în condiţiile Legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice 
locale. 
 (4) Ordinul prefectului prin care se declară vacante locurile consilierilor care 
au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei în cauză la instanţa de contencios 
administrativ, în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanţei este 
definitivă. 
 Art.3. Absenţa consilierilor de la şedinţa de constituire este considerată 
motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei boli care a 
necesitat spitalizarea sau a făcut imposibilă prezenţa acestora, a unei deplasări în 
străinătate în interes de serviciu sau a unor evenimente de forţă majoră. 
 Art.4. Lucrările şedinţei de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă 
consilier, asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri. 

Art.5. (1) Pentru validarea mandatelor, Consiliul Judeţean Arad alege prin vot 
deschis, dintre membrii săi, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de validare 
alcătuită din 5 consilieri.  
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(2) Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier şi 
propune Consiliului local validarea sau invalidarea mandatelor. 
    (3) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier numai în 
cazul în care se constată încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă alegerea 
consilierului s-a făcut prin fraudă electorală, constatată în condiţiile Legii privind 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. 
    (4) Validarea sau invalidarea mandatelor se face, în ordine alfabetică, cu votul 
deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat este 
supus validării sau invalidării nu participă la vot. 
    (5) Hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacată de cei 
interesaţi la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare 
sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la comunicare. 
    (6) Instanţa de contencios administrativ se pronunţă în cel mult 30 de zile. În 
acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe 
este definitivă şi irevocabilă. 

Art. 6. (1) Consilierii ale căror mandate au fost validate depun în faţa 
Consiliului judeţean următorul jurământ, în limba română: „Jur să respect Constituţia 
şi legile tării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea 
pentru binele locuitorilor judeţului Arad. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”. 

Textul jurământului se semnează de către consilierul care l-a depus. 
(2) Jurământul poate fi depus şi fără formulă religioasă. 
Art. 7. (1) Consilierii care refuză să depună jurământul sunt consideraţi 

demisionaţi de drept. Acest fapt se aduce la cunoştinţa partidului sau formaţiunii 
politice, pe listele cărora au candidat cei în cauză. 
     (2) În cazul în care consilierul declarat ales renunţă la mandat înainte de 
validare sau refuză să depună jurământul, se supune validării mandatul primului 
supleant înscris pe lista partidului politic, a alianţei politice sau a alianţei electorale 
respective, dacă până la validarea mandatului partidele şi alianţele politice confirmă 
în scris apartenenţa la partid.  

(3) În cazul în care locurile rămase vacante nu pot fi completate cu supleanţi, 
conform legii, iar numărul de consilieri se reduce sub jumătate plus unu, se vor 
organiza alegeri parţiale pentru completare, în termen de 90 de zile. 
 Art. 8. (1) Consiliul judeţean se declară legal constituit dacă majoritatea 
consilierilor judeţeni validaţi au depus jurământul. Constituirea Consiliului județean 
se constată prin hotărâre, adoptată cu votul majorității consilierilor județeni validați. 

(2) Consiliul judeţean se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi 
prelungit, prin lege organică, în caz de război sau de catastrofă. 

(3) Consiliul judeţean îşi exercită mandatul de la data constituirii până la data 
declarării ca legal constituit a Consiliului nou-ales. 

(4) Consiliul judeţean, precum şi preşedintele Consiliului judeţean ales în 
cursul unui mandat, ca urmare a dizolvării Consiliului judeţean, respectiv a vacanţei 
postului de preşedinte al Consiliului judeţean, încheie mandatul precedentei autorităţi 
a administraţiei publice locale. 

(5) Consiliul judeţean, precum şi preşedintele Consiliului judeţean, aleşi în 
urma organizării unor noi unităţi administrativ-teritoriale sau în urma dizolvării unor 
consilii, respectiv vacantării unor posturi de preşedinţi ai consiliilor judeţene, îşi 
exercită mandatul numai până la organizarea următoarelor alegeri locale generale. 

Art. 9. (1) Calitatea de consilier judeţean încetează de drept, înainte de 
expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri: 

a) demisie; 
b) incompatibilitate; 
c) schimbarea domiciliului în alt judeţ; 
d) absenţa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive, 

ale Consiliului judeţean; 
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e) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni 
consecutive, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege; 

f) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o 
pedeapsă privativă de libertate; 

g) punerea sub interdicţie judecătorească; 
h) pierderea drepturilor electorale; 
i) pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei 

minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales; 
j) deces. 
(2) Cu excepţia cazului prevăzut la alin. (1) lit. i), încetarea de drept a 

mandatului de consilier se constată de către Consiliul judeţean prin hotărâre, la 
propunerea preşedintelui, locul consilierului în cauză find declarat vacant. Referatul 
constatator va fi semnat de preşedintele Consiliului judeţean şi de secretarul 
judeţului şi va fi însoţit de acte justificative. 

(3) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. i), în termen de 30 de zile de la data 
sesizării partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale pe a cărei listă consilierul local sau consilierul judeţean a fost ales, 
prefectul constată, prin ordin, încetarea mandatului consilierului local sau judeţean 
înainte de expirarea duratei normale a acestuia şi declară vacant locul consilierului 
local sau judeţean. 

Art. 10. (1) În cazul în care Consiliul judeţean nu se întruneşte timp de 2 luni 
consecutive, deşi a fost convocat conform prevederilor legale sau nu a adoptat în 3 
şedinţe ordinare consecutive nicio hotărâre, precum şi în situaţia în care numărul 
consilierilor s-a redus sub majoritatea prevăzută de lege şi nu se poate completa cu 
supleanţi, acesta se dizolvă de drept. 

(2) Secretarul judeţului sau orice altă persoană interesată sesizează instanţa 
de contencios administrativ, cu privire la cazurile prevăzute la alin. (1), care se 
pronunţă cu privire la dizolvare prin hotărâre. Hotărârea este definitivă şi se 
comunică prefectului. 

(3) Consiliul judeţean poate fi dizolvat şi prin referendum, în condiţiile legii. 
 
SECŢIUNEA II 
Funcţionarea Consiliului judeţean  

 
Art. 11. Consiliul judeţean se întruneşte în şedinţe ordinare în fiecare lună, la 

convocarea președintelui Consiliului județean. Consiliul județean se poate întruni și 
în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui sau a 
cel puţin unei treimi din numărul total al consilierilor în funcţie ori la solicitarea 
prefectului, adresată președintelui Consiliului județean, în cazuri excepționale care 
necesită adoptarea de măsuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea 
urmărilor calamităților, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizotiilor, precum și 
pentru apărarea ordinii și liniștii publice. 

Art. 12. (1) Convocarea Consiliului judeţean se face prin dispoziţie scrisă, 
publicată în presa locală sau adusă la cunoștința locuitorilor județului prin orice alt 
mijloc de publicitate, cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare şi cu cel mult 3 
zile înaintea celor extraordinare. În cuprinsul dispoziţiei de convocare a Consiliului 
judeţean se precizează data, ora, locul de desfăşurare a şedinţei şi ordinea de zi. 

(2) Participarea consilierilor la şedințele Consiliului judeţean şi ale comisiilor 
de specialitate este obligatorie. 
  (3) Consilierul judeţean nu poate lipsi de la şedinţele comisiilor de specialitate 
din care face parte, decât în cazul în care a obţinut aprobarea preşedintelui comisiei, 
dacă are motive temeinice. 
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  (4) Consilierul judeţean care absentează nemotivat la două şedinţe 
consecutive ale comisiilor de specialitate sau ale plenului Consiliului județean va fi 
sancţionat potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali. 
  (5) Consilierul judeţean care nu poate lua parte la sedință este obligat să 
aducă la cunostință această situație președintelui Consiliului Județean sau 
secretarului județului. 

Art.13.(1) Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea preşedintelui, în 
funcţie de problemele care se cer soluţionate. 

(2)Proiectul ordinii de zi cuprinde: proiecte de hotărâri, cu menţionarea titlului, 
rapoarte ale organelor de conducere ale agenţilor economici, serviciilor publice de 
interes judeţean şi instituţiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului judeţean. 
 (3)Declaraţiile politice, interpelările, întrebările, petiţiile şi alte probleme 
supuse atenţiei Consiliului judeţean se includ la ultimul punct al ordinii de zi a 
şedinţei ordinare. 
 (4)Timpul alocat prezentării problematicii prevăzute la alin.(3) se stabileşte 
raportat la ponderea grupurilor de consilieri constituite conform Statutului aleşilor 
locali. Timpul total alocat este de 30 minute. Timpul neutilizat nu se reportează şi nu 
se redistribuie altor grupuri de consilieri. 

(5)Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe ordinea de zi se poate face 
numai cu acordul iniţiatorului sau dacă acesta nu este însoțit de raportul 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
județean și de raportul comisiei de specialitate a Consiliului, cu excepția proiectelor 
de hotărâri supuse spre aprobare în ședințe extraordinare sau de îndată. 
Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu 
pot fi amânate până la şedinţa următoare. 

(6)Proiectul ordinii de zi, cu modificările şi completările acceptate, se aprobă, 
la propunerea preşedintelui Consiliului judeţean sau a vicepreşedintelui care 
conduce şedinţa cu votul majorității consilierilor prezenți. 

(7)După aprobare, ordinea de zi nu mai poate fi modificată, problemele pe 
care le conţine urmând să se dezbată în ordinea strictă în care acestea sunt 
înscrise. 

Art. 14. În vederea asigurării transparenţei decizionale, procedurile de 
elaborare a proiectelor de acte normative se vor realiza în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică. 

 Art. 15. Şedinţele sunt legal constituite dacă este prezentă majoritatea 
consilierilor în funcţie.  

Art. 16. (1) Şedinţele Consiliului judeţean sunt conduse de preşedintele 
acestuia sau, în absenţa lui, de unul din vicepreşedinţi, desemnat de preşedinte. 

(2) Şedinţele Consiliului judeţean sunt publice.  
(3) Lucrările şedinţelor se desfăşoară în limba română. 
(4)Ședințele Consiliului județean se înregistrează în format audio, 

înregistrările fiind păstrate o perioadă de doi ani de la data desfășurării ședinței.  
Art. 17. (1) Înainte de începerea lucrărilor şedinţei, secretarul judeţului verifică 

prezenta consilierilor, pentru a constata dacă ședința Consiliului județean se 
desfășoară legal. 

(2) Absenţa consilierilor este considerată motivată dacă se face dovada că 
aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a făcut 
imposibilă prezenţa acestora, a unei deplasări în țară sau străinătate în interesul 
serviciului sau a unor evenimente de forţă majoră. 

Art. 18. (1) Înaintea fiecărei şedinţe, secretarul judeţului pune la dispoziţia 
consilierilor procesul-verbal al şedinţei anterioare, pe care îl supune spre aprobare 
Consiliului. Consilierii pot să solicite, dacă este cazul, menţionarea exactă a opiniilor 
lor, astfel cum acestea au fost exprimate în şedinţa anterioară. 
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(2) Procesul-verbal de şedinţă se semnează de preşedinte şi de secretarul 
judeţului şi se depune într-un dosar special al şedintei respective, iar o copie se 
afişează pe pagina de Internet a Consiliului judeţean. 

Art. 19. (1) Proiectele de hotărâri pot fi propuse de către preşedintele 
Consiliului judeţean, de vicepreşedinţi, de consilierii judeţeni sau de către cetăţeni. 
Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului 
judeţului şi al direcţiilor/serviciilor din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean.  

(2) Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului 
judeţean nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului de 
resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean şi de avizul 
comisiilor de specialitate ale acestuia, excepţie făcând proiectele de hotărâre supuse 
aprobării în şedinţele extraordinare sau convocate de îndată. 

Art. 20. (1) Comisia consultativă este organismul constituit în cadrul 
Consiliului județean, fără putere decizională, constituit în vederea analizării, 
consultării și informării reciproce cu privire la proiectele și problemele ce urmează a 
fi supuse dezbaterii în cadrul Consiliului județean. 

(2)Comisia consultativă se întruneşte la convocarea preşedintelui Consiliului 
judeţean în vederea analizării şi consultării cu privire la proiectele şi problemele 
supuse dezbaterii  Consiliului judeţean. 

(3) Comisia se compune din: preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului 
judeţean, preşedinţii comisiilor de specialitate şi liderii grupurilor de consilieri. 

(4) În cazul în care unul dintre președinții de comisie sau liderii de grup nu pot 
participa la întrunirea Comisiei consultative, aceștia sunt înlocuiți pentru ședința 
respectivă de vicepreședintele comisiei sau de către viceliderul de grup. 

Art. 21. (1) Consilierul care, fie personal, fie prin rudele sale până la gradul IV 
inclusiv, are un interes în problema supusă dezbaterii Consiliului, nu poate lua parte 
la deliberarea şi adoptarea hotărârilor respective. 

(2) Hotărârile adoptate de Consiliul judeţean cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) 
sunt nule de drept. Nulitatea se constată de instanţa de contencios administrativ. 

Art. 22. Succesiunea etapelor de dezbatere a proiectelor de hotărâri este 
următoarea: 

1. Anunțarea punctului de pe ordinea de zi ce intră în dezbatere. 
2.Dezbaterea propriu-zisă la care participă consilierii, în ordinea în care s-au 

înscris la cuvânt. Dezbaterea se desfăşoară asupra materialului în general şi/sau pe 
articole. Consilierul este obligat ca, în cuvântul său, să se refere exclusiv la 
problema care formează obiectul dezbaterii. 

3. Enunțarea amendamentelor formulate în cadrul comisiilor de specialitate 

sau a celor prezentate în plenul ședinței de Consiliu. De regulă, amendamentele se 
formulează în cadrul comisiilor. În cadrul şedinţei de Consiliu se pot formula 
amendamente de fond sau de redactare, care se supun dezbaterii şi votului în 
ordinea în care au fost formulate, dar nu înaintea celor formulate de comisiile de 
specialitate. În cadrul procedurii de vot, se supun votului, în ordine, amendamentele 
comisiei sau comisiilor de specialitate formulate în rapoarte, apoi cele formulate în 
cadrul dezbaterilor. Amendamentele se adoptă cu acelaşi număr de voturi necesar 
pentru adoptarea hotărârii. Dacă s-a adoptat un amendament, se socotesc respinse 
fără a se mai supune votului, celelalte amendamente al căror conținut, de fond sau 
de redactare, se referă la reglementarea cu privire la care a fost adoptat respectivul 
amendament. 

4. Supunerea la vot a proiectului de hotărâre și exprimarea votului în plen. 
5. Constatarea adoptării sau neadoptării proiectului de hotărâre. 
Art. 23. În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, Consiliul judeţean adoptă hotărâri 

cu votul majorităţii membrilor prezenţi la şedinţă, în afara cazurilor în care legea 
prevede o altă majoritate.  
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Art. 24. (1) Hotărârile privind bugetul judeţului, cele prin care se stabilesc 
impozite şi taxe, cele privind contractarea de împrumuturi în condiţiile legii, cele 
privind participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală sau de 
cooperare transfrontalieră, cele privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi 
publice, cu persoane juridice române sau străine şi cele privind organizarea şi 
dezvoltarea urbanistică a localităţilor şi amenajarea teritoriului, se adoptă cu votul 
majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie. 

(2) Hotărârile privind administrarea patrimoniului public şi privat al judeţului 
Arad se adoptă cu votul a două treimi din numărul consilierilor în funcţie. 

Art. 25. Hotărârile adoptate de Consiliul judeţean se semnează de preşedinte 
sau de vicepreşedintele care a condus şedinţa şi se contrasemnează de secretarul 
judeţului. 
 
CAPITOLUL II 
ALEGEREA PREŞEDINTELUI, A VICEPREŞEDINŢILOR CONSILIULUI 
JUDEŢEAN ŞI A COMISIILOR DE SPECIALITATE 
 

Art. 26. (1) Consiliul judeţean alege, prin vot secret, în şedinţa de constituire, 
un preşedinte şi doi vicepreşedinţi, cu votul majorităţii consilierilor în funcţie. 

(2) Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului judeţean intră în exercitarea 
mandatului după declararea lor ca legal aleşi. 

(3) Preşedintele Consiliului judeţean răspunde în faţa Consiliului judeţean de 
buna funcţionare a administraţiei publice judeţene. 

(4) Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului judeţean își păstrează calitatea 
de consilier județean. 

Art. 27. (1) Exercitarea mandatului de preşedinte sau de vicepreşedinte al 
Consiliului judeţean încetează odată cu expirarea mandatului Consiliului judeţean din 
care fac parte. 

(2) Mandatul de preşedinte sau de vicepreşedinte al Consiliului judeţean, 
încetează de drept, în condiţiile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale Legii nr. 393/2004 privind 
Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare. 

(3) Eliberarea din funcţie a preşedintelui şi vicepreşedinţilor Consiliului 
judeţean se face cu votul secret al majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie, la 
propunerea a cel puţin unei treimi din numărul acestora. Eliberarea din funcţie nu se 
poate face în ultimele 6 luni ale mandatului. 

(4) Încetarea mandatului de consilier, în condiţiile art. 9 alin. (1) din prezentul 
Regulament are ca efect încetarea de drept, pe aceeaşi dată, şi a mandatului de 
preşedinte sau vicepreşedinte al Consiliului judeţean. 

Art. 28. (1) Consiliul judeţean alege din rândul membrilor săi, pe durata 
mandatului, 5 comisii de specialitate, pe domenii de activitate, potrivit atribuţiilor ce-i 
revin, după cum urmează: 

1. Comisia juridică, gestionarea patrimoniului şi respectarea drepturilor 
cetăţeneşti; 

2. Comisia de buget-finanţe, studii şi analize economico-financiare; 
3. Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, sănătate, 

agricultură şi protecţia mediului; 
4. Comisia pentru probleme culturale, de învăţământ, sportive, de tineret 

și de turism; 
5. Comisia pentru strategii de dezvoltare, cooperare interinstituţională 

servicii publice, sociale şi relații externe. 
(2) În exercitarea atribuțiilor, comisiile de specialitate emit avize 

favorabile/nefavorabile. 
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(3) Comisiile avizează proiectele de hotărâre cu votul majorității membrilor lor. 
În cazul în care majoritatea membrilor comisiei votează împotrivă sau se abțin, 
proiectul nu este avizat. Avizul comisiei are caracter consultativ. 

(4) Proiectele de hotărâre discutate în comisie, pot fi supuse dezbaterii și 
aprobării în plenul Consiliului Județean, indiferent de avizul acesteia. 

(5) Proiectele de hotărâri și celelalte probleme asupra cărora urmează să se 
delibereze se înscriu pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului județean 
numai dacă sunt însoțite de avizul comisiilor de specialitate cărora le-au fost 
transmise în acest scop și de raportul compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului județean. Raportul compartimentului de resort 
se întocmește și se depune la secretarul județului, înainte de întocmirea avizului de 
către comisia de specialitate, spre a putea fi avut în vedere de către această 
comisie. 

(6) Proiectele de hotărâre care nu au avizul comisiilor de specialitate nu pot fi 
introduse pe ordinea de zi a plenului ședinței ordinare de Consiliu. 

(7) Proiectele de hotărâri supuse dezbaterii comisiilor de specialitate și a 
plenului Consiliului județean vor fi prezentate și susținute de conducătorii instituțiilor, 
regiilor sau societăţilor comerciale subordonate Consiliului județean sau la care 
acesta deține participații și de conducătorii compartimentelor din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului judeţean, subordonat preşedintelui acestuia. 

(8) În cazul absenței motivate a persoanelor prevăzute la alin. (7), susținerea 
proiectelor de hotărâri se va face de către înlocuitorii de drept ai acestora. 

Art. 29. (1) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii 
judeţeni. Un consilier poate face parte din 1-3 comisii, dintre care una este comisia 
de bază. Indemnizaţia de şedinţă se va achita numai pentru activitatea desfăşurată 
în comisia de bază.  

(2) Pentru participarea consilierilor județeni care au și calitatea de 
vicepreședinți ai Consiliului județean la ședințele comisiilor de specialitate nu se 
acordă indemnizația de ședință.   

(3) La şedinţele comisiilor de specialitate pot fi invitaţi specialişti din aparatul 
de specialitate al Consiliului judeţean sau din cadrul instituţiilor, regiilor sau 
societăţilor comerciale din subordinea Consiliului judeţean. 

Art. 30. (1) În prima şedinţă din noul mandat, comisiile de specialitate pe 
domenii de activitate îşi aleg din rândul membrilor lor un preşedinte, un 
vicepreşedinte şi un secretar şi adoptă Regulamentul propriu de funcţionare. 

(2) Conţinutul pe scurt al dezbaterilor, măsurile propuse şi avizul asupra 
proiectului de hotărâre supus dezbaterii vor fi consemnate în Registrul de şedinţe, de 
către fiecare comisie. 

(3) Convocarea comisiilor de specialitate în şedinţele de lucru organizate se 
face prin Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ. 

Art.31. (1) Consiliul județean poate hotărî organizarea unor comisii speciale 
de analiză și verificare, la propunerea consilierilor judeţeni sau a președintelui 
Consiliului județean. 
  (2) Componența nominală a comisiilor prevăzute la alin. (1), obiectivele și 
tematica activității acestora, perioada în care vor lucra și mandatul lor se stabilesc 
prin hotărâre a Consiliului judeţean. 
  (3) Comisia de analiză şi verificare va prezenta Consiliului judeţean, la 
termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor 
efectuate. Raportul va cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătăţire 
a activităţii în domeniul supus analizei sau verificării. 
 
 
CAPITOLUL III 
PROCEDURA DE VOT 



8 

 

 
  Art. 32.  (1) Votul consilierilor este individual şi poate fi deschis sau secret. 

  (2) Votul deschis se exprimă public prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal. 
  (3) Consiliul judeţean hotărăşte, la propunerea preşedintelui, ce modalitate de 
vot se va folosi, în afară de cazul în care prin lege sau prin prezentul Regulament se 
stabileşte o anumită modalitate. 
  Art. 33. Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor: 
preşedintele explică obiectul votării şi sensul cuvintelor "pentru" şi "contra". 
Secretarul judeţului va da citire numelui şi prenumelui fiecărui consilier, în ordinea 
alfabetică. Consilierul nominalizat se ridică şi pronunţă cuvântul "pentru" sau 
"contra", în functie de opţiunea sa. 
  Art. 34. (1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot. 
  (2) Redactarea buletinelor de vot va fi clară şi precisă, fără echivoc şi fără 
putinţă de interpretări diferite. Pentru exprimarea opţiunii se vor folosi, de regulă, 
cuvintele "da" sau "nu". 
  (3) Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau 
în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea clară a consilierului 
sau cele în care au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la alin. (2). 
  Art.35. (1) Hotărârile şi alte propuneri se adoptă cu votul majorităţii 
consilierilor prezenţi, în afară de cazul în care, prin lege sau prin prezentul 
Regulament, se dispune altfel. 
  (2) Abţinerile se contabilizează la voturile "contra". 
  (3) Dacă în sala de şedinţe nu este întrunit cvorumul legal, preşedintele 
amână votarea până la întrunirea acestuia. 
  Art.36. Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul-verbal să se 
consemneze expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat să se 
conformeze. 
  Art. 37.  Proiectele de hotărâri sau propunerile respinse de Consiliu nu pot fi 
readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiaşi şedinţe. 

Art.38.  În toate cazurile în care problema supusă votului face referire la 
persoane, votul va fi secret. 
 
 
CAPITOLUL IV 
DREPTURI, RĂSPUNDERI ŞI SANCŢIUNI 
 

Art. 39. (1) Pe întreaga durată a mandatului, aleşii locali se consideră în 
exerciţiul autorităţii publice şi se bucură de protecţia prevăzută de lege. 

(2) În exercitarea mandatului, consilierii judeţeni sunt în serviciul colectivităţii 
locale, îndeplinind o funcţie de autoritate publică. 

Art. 40. Consilierii judeţeni sunt obligaţi să respecte Regulamentul de 
funcţionare al Consiliului judeţean, să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi 
să nu folosească în cuvântul lor expresii injurioase, ofensatoare sau calomnioase. 

Art. 41. (1) Consilierii judeţeni răspund, după caz, civil, administrativ sau 
penal pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii. 

(2) De asemenea, ei răspund în mod solidar pentru activitatea Consiliului 
judeţean şi pentru hotărârile pe care le-au votat. 

Art. 42. (1) Încălcarea de către consilierii judeţeni a prevederilor Legii nr. 
215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 393/2004 cu 
modificările ulterioare şi ale Regulamentului de funcţionare a Consiliului judeţean, 
atrage aplicarea de către președintele Consiliului județean a următoarelor sancţiuni: 

a) avertisment; 
b) chemarea la ordine; 
c) retragerea cuvântului; 
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d) eliminarea din sala de şedinţă şi notarea ca absent nemotivat; 
(2) Preşedintele Consiliului judeţean poate propune Consiliului, pentru abateri 

grave sau pentru cele săvârşite în mod repetat, excluderea temporară a consilierului 
în cauză de la lucrările Consiliului şi ale comisiei de specialitate, pentru una sau 
două şedinţe consecutive, precum şi retragerea indemnizaţiei de şedinţă pentru 1-2 
şedinţe.  

(3) Sancţiunile prevăzute la alin.(2) se aplică prin hotărâre adoptată de 
Consiliu judeţean cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie. 
Pe perioada aplicării sancţiunii, consilierii în cauză sunt scoşi din cvorumul de lucru. 

Art. 43. Consilierii judeţeni sunt obligaţi să depună la Serviciul Juridic şi 
Contencios Administrativ, în termen de 30 zile de la data validării in funcţie, precum 
şi în termen de 30 zile de la încetarea mandatului de consilier, declaraţii de avere şi 
de interese. 

Art. 44. (1) Fiecare consilier şi comisie de specialitate sunt obligaţi să prezinte 
în scris un raport de activitate la sfârşitul fiecărui an calendaristic. Raportul va fi 
depus în termen de 30 de zile de la încheierea anului respectiv, la Registratura 
Consiliului județean şi va fi publicat pe website-ul Consiliului judeţean Arad prin grija 
secretarului județului. Nedepunerea în termen a raportului de activitate constituie 
abatere și se sancționează cu retragerea indemnizației de ședință pentru o ședință. 

(2) La încheierea mandatului, fiecare consilier şi comisie de specialitate sunt 
obligaţi să prezinte în scris un raport de activitate acoperind perioada de timp scursă 
de la data depunerii ultimului raport anual. Raportul va fi depus la încetarea 
mandatului la Registratura Consiliului judeţean şi va fi publicat pe website-ul 
Consiliului judeţean. 

Art. 45. (1) Pentru participarea la şedinţele ordinare ale Consiliului judeţean şi 
ale comisiilor de specialitate, consilierii judeţeni primesc lunar o indemnizaţie de 
şedinţă, în cuantum de 5% din indemnizaţia preşedintelui Consiliului judeţean. 

(2) Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia este 
de o şedinţă de Consiliu şi 2 şedinţe de comisii de specialitate pe lună. 

(3) Plata indemnizaţiilor se face exclusiv din veniturile proprii ale bugetului 
Judeţului Arad. 

Art. 46. Pentru participarea la şedinţele Consiliului judeţean şi ale comisiilor 
de specialitate, consilierii judeţeni din alte localităţi decât cea în care îşi are sediul 
Consiliul judeţean au dreptul la decontarea cheltuielilor de deplasare efectuate pe 
mijloacele de transport în comun sau cu autoturismul proprietate personală. 

 
CAPITOLUL V 

     REGULI ALE POLEMICII  CIVILIZATE ÎN CADRUL ŞEDINŢELOR 
     CONSILIULUI JUDEȚEAN ARAD 

 
Art. 47. Pentru instituirea unui climat civilizat şi creşterea eficienţei 

dezbaterilor se instituie următoarele reguli ale polemicii în cadrul şedinţelor 
Consiliului Județean Arad: 

a) În dezbateri, în interpelări ori întrebări, precum şi în orice alte luări de 
cuvânt, din consideraţie reciprocă, vor fi respectate orientarea politică a celorlalţi 
vorbitori, dreptul la opinie şi solemnitatea şedinţei. 

b) În orice dezbatere, discuţiile trebuie să se limiteze la date şi argumente 
care sunt concludente în rezolvarea problemei ce face obiectul dezbaterii. 

c) Părţile în polemică, în spiritul propriei ideologii, sunt îndreptăţite a folosi 
drept argumente fie teorii ştiinţifice, fie fapte sau date de natură a elucida problema 
discutată. 

d) Niciuna dintre părţi nu are dreptul sa aducă în discuţie drept argumente sau 
în mod jignitor caracterul, temperamentul, aspectul fizic, trecutul personal, 
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naţionalitatea sau originea etnică a adversarului, deoarece acestea nu infirmă şi nici 
nu confirmă validitatea celor susţinute. 

e) Părţile nu au dreptul sa pună în discuţie motivele care determină atitudinea 
şi opinia adversarului, deoarece astfel de aspecte abat discuţia de la problema în 
sine. 
          f) Calificarea jignitoare a adversarului prin referire la concepţia şi mentalitatea 
lui, la categoria sau clasa socială, la profesie sau la pregătirea profesională, la 
organizaţia socială sau partidul din care face parte încalcă regulile polemicii şi 
demonstrează lipsa de argumente şi de putere de convingere, cât şi lipsa de respect 
pentru cealaltă parte. 
         g) În orice polemică purtată civilizat contează numai argumentele şi valoarea 
lor. Numai forţa de convingere a argumentelor şi baza acestora sprijină opinia 
exprimată, iar nu ideologia în numele căreia este abordat punctul de vedere. 
 
CAPITOLUL VI 
DISPOZIŢII FINALE 
 

Art. 48. Situaţiile de procedură neprevăzute în Regulament se vor pune în 
discuţie şi vor fi aprobate pe loc, după care se va trece la rezolvarea problemei în 
cauză. 


