CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
al Consiliului Judeţean Dâmboviţa

Consiliul Judeţean Dâmboviţa:
Analizând proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, propus de domnul Adrian Ţuţuianu - preşedintele Consiliului
Judeţean Dâmboviţa;
Având în vedere:
- raportul nr.14323/28.06.2016 al secretarului judeţului privind aprobarea Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Dâmboviţa;
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată;
- prevederile Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, modificată şi completată;
- prevederile O.U.G. nr.42/2016 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative;
- prevederile O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţiona
rea consiliilor locale, modificată şi completată;
- prevederile art. 91 alin. (1) Iit. a şi alin. (2) lit.c din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, modificată şi completată.
In temeiul art. 97 şi 98, coroborate cu art. 115 alin. (1) lit.c din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Dâmboviţa,
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. începând cu data prezentei Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.56/05.07.2012 se
revocă.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Serviciul administraţie publică,
secretariat şi relaţii cu publicul pentru comunicare.

Data: 1.07.2016

ANEXA
Ia Hotărârea nr.202/1.07.2016

R E G U L A M E N T U L DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A L
CONSILIULUI JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

CAPITOLUL I
CONSTITUIREA ŞI COMPONENŢA
CONSILIULUI JUDEŢEAN
Art.l.(l) Consiliul judeţean este autoritatea administraţiei publice locale,
constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, oră
şeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean.
(2) Consiliul Judeţean Dâmboviţa este compus din 35 de consilieri judeţeni,
aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile legii.
Art.2. (1) Constituirea consiliului judeţean se face în termen de 20 de zile de la
data desfăşurării alegerilor, după îndeplinirea prevederilor articolului 38 alineatul (1)
şi (1 1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor
electorale, cu modificările şi completările ulterioare. 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 judeţeni aleşi. In 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) In 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
şi irevocabilă.
(5) 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.3. (1) Lucrările şedinţei de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă
consilier, asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri.
(2) Pentru validarea mandatelor, consiliile judeţene aleg prin vot deschis, dintre
membrii lor, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de validare alcătuită din
5 consilieri.
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(3) Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier şi
propune consiliului judeţean validarea sau invalidarea mandatelor.
(4) 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.
(5) Validarea sau invalidarea mandatelor se face, în ordine alfabetică, cu votul
deschis al majorităţii consilierilor judeţeni prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei
mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot.
Art. 4. (1) 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.
(2) Instanţa de contencios administrativ se pronunţă în cel mult 30 de zile. In
acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este
definitivă şi irevocabilă.
Art.5. (1) După validare, în şedinţa de constituire a consiliului judeţean,
consilierii judeţeni ale căror mandate au fost validate depun în faţa consiliului
judeţean următorul jurământ în limba română: "Jur să respect Constituţia şi legile ţării
şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele
locuitorilor judeţului Dâmboviţa. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!".
(2) Jurământul se depune după următoarea procedură: consilierii validaţi se vor
prezenta în ordine alfabetică în faţa unei mese special amenajate, pe care se află un
exemplar din constituţie şi biblia. Consilierul va pune mâna stângă atât pe
constituţie şi, dacă este cazul, pe biblie, va rosti jurământul după formula enunţată la
alineatul precedent, după care va semna jurământul de credinţă, care va fi imprimat
pe un formular special.
(3) Jurământul se semnează în două exemplare. Un exemplar se păstrează la
dosarul de constituire, iar al doilea se înmânează consilierului.
(4) Consilierul validat în lipsă va depune jurământul la prima şedinţă de
consiliu la care participă.
(5) Consilierii care se declară atei sau au o altă credinţă decât cea creştină pot
depune jurământul iară formula religioasă. In acest caz jurământul va fi imprimat pe
formular fară această formulă.
(6) In cazul în care consilierul judeţean declarat ales renunţă la mandat înainte
de validare sau refuză să depună jurământul, se supune validării mandatul primului
supleant înscris pe lista partidului politic respectiv, dacă până la validarea mandatului
partidul politic confirmă în scris apartenenţa la partid.
(7) In cazul în care locurile rămase vacante nu pot fi completate cu supleanţi,
conform legii, iar numărul de consilieri judeţeni se reduce sub jumătate plus unu, se
vor organiza alegeri parţiale pentru completare, în termen de 90 de zile.
(8) Consiliul judeţean se declară legal constituit, dacă majoritatea consilierilor
judeţeni validaţi au depus jurământul. Constituirea consiliului judeţean se constată
prin hotărâre, adoptată cu votul majorităţii consilierilor judeţeni validaţi.
(9) După validarea mandatului, consilierilor li se eliberează legitimaţia de
membru al consiliului judeţean şi însemnul de consilier.

