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Nr. 09   din  20 ianuarie 2021 
 

 

Către: PRIMĂRIA ORAȘULUI CRICOVA 

 

 

OPINIE 

privind proiectul Regulamentul privind funcționarea 

Consiliului orășenesc Cricova ( în redacție nouă) 

 

 

Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM), în rezultatul adresării Dvs. a 

examinat proiectul Regulamentul privind funcționarea Consiliului orășenesc Cricova (în 

redacție nouă), în continuare Regulament, prin prisma respectării principiilor de organizare și 

funcţionare a autorităţilor administraţiei publice locale (APL), și Vă comunicăm următoarele. 

Regulamentul trebuie să fie elaborat în strictă conformitate cu principiile de organizare 

și funcționare a APL, în special în ceea ce privește respectarea raporturilor de autonomie și 

colaborare dintre autoritatea administrației publice locale deliberative (consiliul) și 

autoritatea administrației publice locale executive (primarul).  Astfel conform art. 6 (1) din 

Legea privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28.12.2006, ”consiliile locale şi 

cele raionale, primarii şi preşedinţii de raioane funcţionează ca autorităţi administrative 

autonome, soluționând treburile publice din sate (comune), oraşe (municipii) şi raioane în 

condiţiile legii”.  De asemenea conform legii menționate (art. 16, 18, 19, 26, etc.) consiliul 

local se întruneşte în şedinţă ordinară o dată la 3 luni, la convocarea primarului, cu excepţia 

primei şedinţe; consiliul local se poate întruni în şedinţă extraordinară, cu ordinea de zi 

propusă, ori de cîte ori este necesar, la cererea primarului sau a cel puţin o treime din 

numărul consilierilor aleşi; ședinţa consiliului se desfăşoară conform ordinii de zi propuse de 

primar sau de consilieri, în dependență cine a cerut convocarea lui; proiectele de decizii sînt 

propuse de consilieri şi/sau de primar; primarul participă la şedinţele consiliului local şi are 

dreptul să se pronunţe asupra tuturor proiectelor şi problemelor supuse dezbaterilor, fără 

drept de vot, etc. 

 Reieșind din cele menționate mai sus, Regulamentul trebuie să fie în conformitate cu 

legea și să nu depășească limitele stabilite de lege.  Recomandăm ca la baza Regulamentului 
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să fie luat Regulamentul-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi 

raionale, aprobat prin Legea nr.457-XV din 14.11.2003 (notă: în proiectul de Decizie a 

consiliului se face referință la legea respectivă), iar deja pe aspectele ce țin de specificul local 

(cum ar fi comisiile de specialitate, componența lor, etc.) prevederile să fie adaptate.  De 

exemplu, contrar celor stabilite în Regulament (termenul de 10 zile), conform Legii 

nr.457/2003 solicitarea informaţiilor de către consiliu trebuie să fie în termen de cel mult 2 

săptămâni, dacă legea nu prevede altfel, avîndu-se în vedere termene din Codul administrativ, 

etc.  Asemenea prevederi ar trebui păstrate în noul Regulament. 

 În concluzie considerăm ca Regulamentul ar trebui să fie revăzut în aspectul 

corespunderii cu actele legislative în vigoare, în special Legea nr. 436/2006 privind 

administraţia publică locală și Legea nr.457/2003 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale. 

 

Cu respect, 

 

Viorel FURDUI 

Director Executiv al CALM 

  

 

 

Exec: V. Rusu, expert CALM 
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