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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 constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii
consiliilor locale comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor
publice de interes judeţean.
(2) Constituirea se face în termen de 3 zile de la data depunerii jurământului
de către Preşedintele Consiliului judeţean din 32 de consilieri aleşi prin vot universal,
egal, direct, secret şi liber exprimat.
Art. 2. (1) Convocarea consilierilor declaraţi aleşi pentru şedinţa de constituire
se face de către Preşedintele Consiliului judeţean, prin dispoziţie.
(2) Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din
numărul consilierilor aleşi. În cazul în care această prezenţă nu este asigurată,
şedinţa se va ţine în aceleaşi condiţii, peste două zile.
(3) Dacă nici la a doua convocare şedinţa nu este legal constituită, se va
proceda la o nouă convocare peste alte două zile, în aceleaşi condiţii.
(4) În situaţia în care Consiliul judeţean nu se poate constitui nici la a treia
convocare, Preşedintele Consiliului judeţean va declara vacante, prin dispoziţie,
locurile consilierilor aleşi care au lipsit nemotivat de la cele trei convocări, urmând să
fie completate cu supleanţi.
(5) Dacă locurile vacante nu pot fi completate cu supleanţi, în condiţiile alin.
2-4, se va proceda la organizarea alegerilor pentru completarea locurilor vacante, în
termen de 30 de zile, în condiţiile legii.
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 Preşedintele
Consiliului judeţean.
Art. 5. (1) În vederea validării mandatelor consilierilor aleşi, se alege, pe
întreaga durată a mandatului, prin vot deschis, o comisie de validare alcătuită din 5
consilieri.
(2) În urma verificării legalităţii alegerii consilierilor, comisia de validare va
prezenta un raport, propunând, după caz, validarea sau invalidarea mandatelor.
(3) Comisia de validare poate propune invalidarea alegerii unui consilier
numai în cazul în care constată încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă
alegerea consilierului s-a făcut prin fraudă electorală, constatată în condiţiile legii.
(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 nu participă la vot.
Art. 6. Consilierii ale căror mandate au fost validate depun în faţa Consiliului
judeţean următorul jurământ, în limba română: „Jur să respect Constituţia şi legile
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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 şi de
către Preşedintele Consiliului judeţean.
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) Completarea Consiliului judeţean se va face în şedinţa următoare, cu
primii supleanţi de pe listele partidelor pe care au candidat consilierii demisionaţi.
Art. 8. (1) Consiliul judeţean se declară legal constituit dacă majoritatea
consilierilor judeţeni prezenţi şi validaţi au depus jurământul.
(2) Mandatul Consiliului judeţean este, de 4 ani. Consilierii îşi exercită
mandatul din momentul constituirii Consiliului judeţean, până la data declarării ca
legal constituit a noului Consiliu judeţean.
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;
e)
imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni
consecutive, cu excepţia cazurilor de suspendare;
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) Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către Consiliul
judeţean prin hotărâre, la propunerea preşedintelui, locul consilierului în cauză se
declară vacant. Referatul constatator va fi semnat de preşedintele Consiliului
judeţean şi de secretarul judeţului şi va fi însoţit de actele justificative.
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) Preşedintele, vicepreşedinţii, 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. El
se poate întruni în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar, la cererea
preşedintelui sau a cel puţin o treime din numărul total al consilierilor în funcţie.
Art. 12. Convocarea Consiliului judeţean se face prin dispoziţie scrisă,
publicată în presa locală cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare şi cu cel mult
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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.
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)Modificarea ordinii de zi prin retragerea, inversarea ordinii unor proiecte
sau prin suplimentare se poate face cu votul majorităţii consilierilor judeţeni prezenţi.
Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe ordinea de zi se poate face numai cu
acordul iniţiatorului sau dacă nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.44 din Legea
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 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 .
(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, proiectele de hotărâri
cu aplicabilitate generală vor fi făcute publice pe site-ul propriu al Consiliului
judeţean, cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea lor spre adoptare Consiliului
judeţean, în vederea definitivării lor, având în vedere şi observaţiile şi propunerile
formulate de cetăţeni sau asociaţii legal constituite, ale acestora.
Art. 15. Şedinţele sunt legal constituite dacă este prezentă majoritatea
consilierilor în funcţie.
Art. 16. (1) Şedinţele Consiliului judeţean sunt conduse de către 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.
Art. 17. (1) Înainte de începerea lucrărilor şedinţei, Secretarul judeţului face
apelul nominal al consilierilor, pentru a constata dacă este asigurată prezenţa
necesară pentru adoptarea în condiţii de legalitate a proiectelor de hotărâri înscrise
pe ordinea de zi.
(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 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.
(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.
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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
comisiei de specialitate a acestuia, excepţie făcând proiectele de hotărâre supuse
aprobării în şedinţele extraordinare sau convocate de îndată.
Art. 20. (1)Comisia consultativă se întruneşte la convocarea preşedintelui
Consiliului judeţean în vederea analizării şi consultării cu privire la proiectele şi
problemele supuse dezbaterii Consiliului judeţean.
(2) Comisia se compune din: preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului
judeţean, preşedinţii comisiilor de specialitate şi liderii grupurilor de consilieri.
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.Prezentarea avizului comisiilor de specialitate;
2.Susţinerea raportului compartimentului de resort, când este cazul, de către
şeful respectivului compartiment;
3.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.
4.1. 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
prezentate de preşedintele comisiei 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.
4.2. Timpul alocat participării la dezbateri, formulării şi susţinerii
amendamentelor în plenul şedinţei este de 3 minute. Timpul alocat eventualelor
replici este de maxim 1 minut.
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 sau
Regulamentul de funcţionare al Consiliului judeţean prevede o altă majoritate. În caz
de paritate de voturi, proiectul de hotărâre nu se adoptă, discutarea lui urmând a se
face în şedinţa următoare.
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.
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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 VICEPREŞEDINŢILOR CONSILIULUI JUDEŢEAN ŞI A COMISIILOR
DE SPECIALITATE
Art. 26. Consiliul judeţean alege, prin vot secret, în şedinţa de constituire, doi
vicepreşedinţi, cu votul majorităţii consilierilor în funcţie.
Art. 27. (1) Eliberarea din funcţie a 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.
(2) Preşedintele Consiliului judeţean stabileşte, prin dispoziţie, atribuţiile
pentru fiecare vicepreşedinte.
Art. 28. Consiliul judeţean alege din rândul membrilor săi, pe durata
mandatului, 6 comisii de specialitate, pe domenii de activitate, potrivit atribuţiilor ce-i
revin, după cum urmează:
1.
Comisia Buget-Finanţe, Studii şi Analize Economico-Financiare;
2.
Comisia de Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Lucrări Publice,
Agricultură şi Protecţia Mediului;
3.
Comisia pentru Servicii Publice, Sociale şi Turism;
4.
Comisia pentru Probleme Culturale, de Învăţământ, Sportive şi de
Tineret;
5.
Comisia Juridică, Gestionarea Patrimoniului şi Respectarea Drepturilor
Cetăţeneşti;
6.
Comisia pentru Strategii de Dezvoltare, Cooperare Interinstituţională şi
Integrare Europeană.
Art. 29. Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii judeţeni. La
şedinţele comisiilor de specialitate pot participa, fără drept de vot: preşedintele,
vicepreşedinţii Consiliului judeţean şi secretarul judeţului. De asemenea, 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 de către Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ.

CAPITOLUL III
DREPTURI, RĂSPUNDERI ŞI SANCŢIUNI
Art. 31. În exercitarea mandatului, consilierii judeţeni sunt în serviciul
colectivităţii locale, îndeplinind o funcţie de autoritate publică, beneficiind de protecţia
juridică prevăzută de legea penală.
Art. 32. 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.
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Art. 33. (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. 34. (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 următoarelor sancţiuni de către Preşedintele Consiliului Judeţean:
a)
avertisment;
b)
chemarea la ordine;
c)
retragerea cuvântului;
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. Măsura se dispune prin hotărârea Consiliului judeţean.
Art. 35. 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. 36 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 registratură şi va fi
publicat pe website-ul Consiliului judeţean Arad.
(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 registratură şi va fi publicat pe website-ul Consiliului judeţean.
Art. 37. (1) Pentru participarea la şedinţele 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 1-2 şedinţe de comisii de specialitate pe lună.
(3) Plata indemnizaţiilor se face exclusiv din veniturile proprii ale bugetului
Judeţului Arad.
Art. 38. 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 IV
DISPOZIŢII FINALE
Art. 39. 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.
Art. 40. Pe data aprobării prezentului regulament, Regulamentul de
funcţionare al Consiliului judeţean Arad aprobat prin Hotărârea nr. 138/2008, se
abrogă.
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