
 
 
 

  
ANEXA nr. 1  LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 25/2012 

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA 

CONSILIILOR CONSULTATIVE CETĂŢENEŞTI 

 

CAPITOLUL I 
DISPOZIŢII GENERALE 

 
Art. 1 (1) În vederea asigurării transparenţei decizionale se constituie şi 
funcţionează Consiliul Consultativ Cetăţenesc, ca structură  de interes local fără 
personalitate juridică, apolitică şi non-profit, care promovează valorile 
democraţiei prin realizarea unui dialog permanent între administraţia locală şi 
locuitorii unei anumite zone din cadrul Municipiului Bailesti, asigurând astfel o 
participare activă a cetăţeanului la rezolvarea unor probleme concrete ale 
colectivităţii din care face parte. Consiliile consultative funcţionează ca şi 
parteneri sociali ai Consiliului Local, în vederea identificării şi rezolvării 
problemelor comunităţii locale. Ele constituie instrumente de participare 
cetăţenească, pentru îmbunătăţirea procesului decizional în administraţia 
publică locală, în scopul realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii şi 
proiecte de interes public local. 

(2) Consiliile Consultative Cetăţeneşti au un rol consultativ în procesul de luare 
a deciziilor la nivelul autorităţilor publice locale deliberative şi executive 
reprezentate de Consiliul Local al Municipiului Băileşti şi Primarul 
Municipiului Băileşti. 

Art. 2 (1) Activitatea Consiliilor Consultative Cetăţeneşti are drept scop 
identificarea problemelor cu care se confruntă cetăţenii Municipiului Băileşti, 
stabilirea priorităţilor în rezolvarea acestora din punctul de vedere al 
locuitorilor, pentru promovarea de către Primarul Municipiului Băileşti şi 
Consiliul Local al Municipiului Băileşti a soluţiilor optime pentru cetăţenii 
fiecărei zone. 

(2) Raporturile dintre Consiliile Consultative Cetăţeneşti şi autorităţile publice 
locale se stabileşc, în condiţiile prezentului Regulament, direct, cât şi prin 
intermediul  Biroului  Relaţii cu Publicul şi Informare a cetăţeanului din cadrul 



Primăriei Municipiului Băileşti. 

 

CAPITOLUL II   
ZONAREA MUNICIPIULUI BĂILEŞTI 

 

Art. 3 În vederea constituirii Consiliilor Consultative Cetăţeneşti, Municipiul 
Băileşti a fost împărţit în 5 zone, conform tabelului următor: 

 

Nr.zonă Denumire 
zonă 

Străzi componente 

1. Amza Pellea Calea Craiovei, Industriilor, Silozului, 
Depozitelor, Olteţ, Gheorghe Doja, Cernei, 
Crângului, Teilor, Bucegi, Mărăşti, Oituz, A.I. 
Cuza, Amza Pellea, Tăbăcari, Mareşal Averescu, 
Independenţei, Eroilor, Aleea Eroilor, Meseriaşi, 
Aleea Depozitelor, Aleea Rampei. 

2. Bechereşti Banu Măracine, Banu Manta, Alexandru Vlahuţă, 
Locotenent Becherescu, General Iancu Ghenescu, 
Ardealul, Libertăţii, Mihai Viteazul, General Ion 
Dragalina, Mihai Eminescu, Bâlciului, Mirceşti, 
Aleea Victoriei, Păstori, Lainici, Eternităţii, 
Mărăşeşti, Horia Cloşca şi Crişan, Vlad Ţepeş, 
Păcii, Aleea I Eternităţii, Aleea II Eternităţii, 
Jiului, Vasile Alecsandri.   

3. Colăneşti Aleea Independenţei, Căpitan Ciupagea, 
Revoluţiei, Aviator Petre Ivanovici, Unirii, 
Progresul, Eremia Grigorescu, Buzeşti, Viilor, 
Dreptăţii, Ecaterina Teodoriu, Tudor 
Vladimirescu, Padeş, Cloşani. 

4. Gabroveni Victoriei, Ana Ipătescu, Speranţei, Tismana, 
Radu Paisie, Aleea Stadionului, Dunării, Dimitrie 
Bolintineanu, Nicolae Bălcescu, Panduri, Carpaţi, 
Locotenent Poenaru, Gabroveni, Petru Cercel, 
Brâncoveni, Aleea Brâncoveni. 

5. Balasan Cilieni, Pescarilor, Drăgaica, Nădejdea 
Săndulescu, Stănescu, Olteni, Faranga, Mioriţa, 1 
Decembrie. 



CAPITOLUL III 
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CONSILIILOR 

CONSULTATIVE CETĂŢENEŞTI 

 

Art.4 Pentru o mai bună cunoaştere a problemelor comunităţii locale, pentru 
fiecare dintre zonele arătate la art. 3 se constituie un Consiliu Consultativ 
Cetăţenesc Zonal (CCCZ). 

Art.5 Poate fi membru al Consiliului Consultativ Cetăţenesc orice cetăţean, ce 
are capacitate de exerciţiu deplină ( a împlinit vârsta de 18 ani şi nu a fost pus 
sub interdicţie prin hotărâre judecătorească ), nu a săvârşit fapte penale, are 
domiciliul sau reşedinţa în municipiul Băileşti ori care îşi desfăşoară activitatea 
în sectorul pentru care înţelege să participe la activitatea CCCZ. 

Art.6 (1)  Consiliul Consultativ Cetăţenesc este format din minim 7 persoane, 
cetăţeni care şi-au manifestat dorinţa să dezbată  impreună diversele aspecte ale 
vietii colective (reprezentanţi din învăţământ, sănătate, cultură, servicii si 
comerţ, asociaţiile de proprietari etc). CCCZ îşi stabilesc,în funcţie de propriile 
realităţi, numărul membrilor, cunoscând că limita care nu trebuie depăşită 
pentru a asigura o funcţionare satisfăcătoare a consiliului este de 50 de 
membri.  
 
 (2) Alegerea membrilor se face în cadrul şedinţei de constituire, avându-se în 
vedere activitatea, profesia, aptitudinile, calităţile personale şi 
reprezentativitatea solicitanţilor, pe baza votului majorităţii celor prezenţi la 
şedinţa de constituire. Totodată , va fi aprobată Lista membrilor supleanţi.  

Art.7 Şedinţa de constituire este condusă de un reprezentant al administraţiei 
publice locale, care prezintă prevederile regulamentului şi modul de funcţionare 
a Consiliilor Consultative Cetăţeneşti, care asigură buna desfăşurare a lucrărilor 
şedinţei de constituire şi prin grija căruia se întocmeşte procesul verbal al 
şedinţei şi toate actele legate de alegerea membrilor şi a Biroului CCCZ. 

Art.8 Membrii Consiliilor Consultative Cetăţeneşti sunt aleşi pe durata 
mandatului autorităţilor publice locale. Ei îşi exercită mandatul de la data 
constituirii până la data la care se constituie Consiliul Local nou ales. 

Art.9 (1) Consiliile Consultative Cetăţeneşti Zonale sunt conduse de un Birou 
alcătuit din: preşedinte, vicepreşedinte şi secretar. 



 

(2) Alegerea Biroului de conducere al Consiliu Consultativ Cetăţenesc se face 
în şedinţa de constituire pentru perioada exercitării mandatului Consiliului 
Local, conform art. 8 din prezentul Regulament. 

(3) Lucrările Consiliului Consultativ Cetăţenesc sunt conduse de preşedinte, în 
lipsă de vicepreşedinte, iar în lipsa ambilor, de secretar. 

Art.10 (1) Nu pot face parte din Consiliile Consultative Cetăţeneşti 
reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale : senatori şi deputaţi, 
miniştri, conducători ai autorităţilor statului ce exercită o funcţie legislativă, 
executivă sau judecătorească, Primarul, Preşedintele Consiliului Judeţean, 
Prefectul, consilieri municipali şi consilierii judeţeni, personalul din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului, ai Prefectului şi ai Preşedintelui 
Consiliului Judeţean, conducători ai serviciilor deconcentrate, ai regiilor şi 
serviciilor publice locale. 

(2) Persoanele prevăzute la alin (1) pot participa oricând la lucrările Consiliilor 
Consultative Cetăţeneşti pentru a se informa şi a răspunde la problemele 
ridicate de cetăţeni. 

Art.11 (1) Pentru fiecare dintre zonele arătate la art. 3, consilierii municipali, 
participă la şedinţele Consiliului Consultativ Cetăţenesc, având obligaţia să 
aducă în discuţia publică din cadrul şedinţelor ordinare ale Consiliului Local 
cele mai importante probleme de interes cetăţenesc din zona respectivă. 

(2) La şedinţele Consiliului Consultativ Cetăţenesc Zonal pot participa oricare 
dintre consilierii municipali, conform opţiunii acestora. 

Art.12 (1) Primarul Municipiului Băileşti îşi stabileşte prin intermediul   
Biroului Relaţii cu Publicul şi Informare a cetăţeanului  şi al aparatului propriu 
de specialitate programul participărilor la şedinţele Consiliilor Consultative 
Cetăţeneşti Zonale.  

(2) Prin intermediul  Biroului Relaţii cu Publicul şi Informare a cetăţeanului şi 
al aparatului propriu de specialitate, Primarul asigură participarea membrilor 
Consiliului Consultativ Cetăţenesc la dezbaterea publică a bugetului Consiliului 
Local al Municipiului Băileşti şi a celor mai importante proiecte de interes 
local.  

(3) În condiţiile alineatului precedent, membrii Consiliului Consultativ 
Cetăţenesc sunt invitaţi să participe la şedinţele ordinare ale Consiliului Local 



al Municipiului Băileşti. 

Art.13 (1) Pentru activitatea desfăşurată, membrii Consiliilor Consultative 
Cetăţeneşti poartă răspunderea în conformitate cu prevederile legii. 

(2) Calitatea de membru al Consiliului Consultativ Cetăţenesc încetează prin: 
demisie, deces, excludere. 

(3) Sancţiunea excluderii se ia cu votul majorităţii membrilor unui Consiliului 
Consultativ Cetăţenesc Zonal în următoarele situaţii: 

- persoana a fost condamnată penal;                                                                                          
- persoana a fost decăzută din drepturile civile, inclusiv drepturile părinteşti; 
- persoana foloseşte calitatea în scopul obţinerii de foloase de orice fel; 
- persoana are atitudine nedemnă faţă de cetăţeni şi autorităţile publice. 

Art. 14 Pentru cazurile în care membrii Biroului CCCZ nu justifică o activitate 
riguroasă, constantă şi constructivă, pe durata mandatului, cu votul majorităţii 
membrilor se poate alege o nouă persoană, pentru oricare dintre funcţiile 
prevăzute la art. 9 alin. 1. 

Art. 15 (1) Consiliile Consultative Cetăţeneşti se reunesc cel puţin trimestrial 
în şedinţe de lucru, ce se vor desfăşura în spaţiile puse la dispoziţie prin grija 
Primăriei  Municipiului  Băileşti. 

(2) Prezenţa membrilor CCCZ la şedinţe este obligatorie. Absenţa nemotivată 
de la 3 şedinţe consecutive conduce la înlocuirea persoanei în cauză cu un alt 
voluntar de pe Lista membrilor supleanţi. 

(3) În zona de competenţă, fiecare Consiliului Consultativ Cetăţenesc va 
organiza cel puţin o dată pe an, o şedinţă cu participarea locuitorilor, pentru a 
face cunoscute componenţa, atribuţiile şi activitatea desfăşurată în folosul 
cetăţenilor. 

Art. 16 (1) În cadrul Consiliilor Consultative Cetăţeneşti, hotărârile se iau prin 
vot deschis, în prezenţa majorităţii membrilor. Pentru luarea unei hotărârii este 
necesară  majoritatea  voturilor  membrilor  prezenţi. 
(2) Şedinţele Consiliilor Consultative Cetăţeneşti sunt publice şi conduse de 
preşedinte. În lipsa acestuia sunt aplicabile dispoziţiile. art.9 alin.3 din 
Regulament. 

Art. 17 Consiliile Consultative Cetăţeneşti sunt convocate de preşedinte, cu cel 
puţin cinci zile înaintea şedinţei. Convocarea este însoţită de ordinea de zi a 
şedinţei ce se stabileşte de Biroul CCCZ, pe baza propunerilor de la precedenta 



şedinţă. 

Art.18 (1) Membrii Consiliilor Consultative Cetăţeneşti semnalează probleme 
şi propun soluţii pentru rezolvarea acestora, din oficiu sau pe baza unei tematici 
date, necesară luării deciziilor, fiind purtătorii de cuvânt ai cetăţenilor în 
raporturile  lor cu municipalitatea. 

(2) Toate propunerile şi sesizările Consiliilor Consultative Cetăţeneşti sunt 
transmise prin intermediul preşedintelui consiliului de zonă,  Biroului Relaţii cu 
Publicul şi Informare a cetăţeanului  , în vederea prezentării acestora, după caz, 
Consiliului Local al Municipiului Băileşti, Comisiilor de specialitate ale 
acestuia, Primarului Municipiului Băileşti şi Compartimentelor de specialitate 
din cadrul Primăriei Municipiului Băileşti pentru a fi folosite la luarea 
deciziilor privind viaţa comunităţii.  

Art.19 Membrii Consiliilor Consultative Cetăţeneşti desfăşoară activitate 
voluntară, nu beneficiază de retribuţie sau alte facilităţi, aducându-şi contribuţia 
la luarea deciziilor şi punerea în aplicare a actelor emise sau adoptate de 
autorităţile administraţiei publice locale, sprijinind iniţiativa locală şi 
promovând propunerile cetăţenilor. 

Art.20 (1) Procesul verbal al şedinţei este redactat de către secretar, semnat de 
preşedinte şi prezentat membrilor consiliului cu ocazia următoarei şedinţe. 
(2) Procesul verbal este înaintat  Biroului Relaţii cu Publicul şi Informare a 
cetăţeanului, în termen de cinci zile de la desfăşurarea şedinţei. 

Art.21 Primăria Municipiului Băileşti asigură spaţiul necesar pentru 
desfăşurarea  activităţilor, sprijin pentru redactarea, multiplicarea, difuzarea şi 
prezentarea pe site-ul primăriei a documentelor elaborate de Consiliul 
Consultativ Cetăţenesc şi de consiliile zonale, asigurând sprijin şi în procesul 
de redactare şi eliberare a carnetelor de membru. 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITOLUL IV 
DISPOZIŢII FINALE 

 

Art.22 (1) Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliilor 
Consultative Cetăţeneşti este adoptat prin hotărâre a Consiliului Local al 
Municipiului Băileşti, cu votul majorităţii membrilor prezenţi. 
(2) Regulamentul poate fi modificat prin Hotărâre a Consiliului Local al 
Municipiului Băileşti, cu votul cerut la alineatul precedent. 
Art.23 (1) Prezentul Regulament intră în vigoare în termen de 15 de zile de la 
data publicării sale în mass-media locală şi/sau pe site-ul Primăriei 
Municipiului  Băileşti. 

(2) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a Regulamentului privind 
organizarea şi funcţionarea Consiliilor Consultative Cetăţeneşti, prin dispoziţie, 
Primarul Municipiului Băileşti fixează o dată pentru ţinerea şedinţelor de 
constituire a Consiliilor Consultative Cetăţeneşti, dată ce este adusă la 
cunoştiinţa locuitorilor Municipiului Băileşti prin mass-media locală. 

(3) Data şedinţelor constitutive nu poate depăşi termenul de 45 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentului Regulament. 

Art.24 (1) De la data publicării în mass-media locală a anunţului privind data 
şedinţelor constitutive, persoanele interesate vor depune o cerere la  Biroul 
Relaţii cu Publicul şi Informare a cetăţeanului din cadrul Primăriei 
Municipiului Băileşti, prin care îşi exprimă intenţia de a face parte din 
Consiliile Consultative Cetăţeneşti. 

(2) Cererea va cuprinde obligatoriu arătarea zonei în care persoana înţelege să 
activeze ca membru al acestei structuri locale. 

(3) Cererea este însoţită de acte privind domiciliul sau reşedinţa persoanei şi un 
curriculum vitae în care sunt arătate activitatea, profesia, funcţiile deţinute, alte 
aspecte relevante privind personalitatea celui care vrea să facă parte din CCC. 

(4) În cazul în care persoana solicită să facă parte dintr-un Consiliu Consultativ 
Cetăţenesc situat în altă zonă decât cea de domiciliu sau reşedinţă, cererea este 
însoţită şi de o adeverinţă privind locul de muncă. 

(5) Pot face parte din Consiliile Consultative Cetăţeneşti şi persoanele care 
participă la şedinţa de constituire, îşi exprimă în scris această intenţie şi au 



 

 

asupra lor documentele arătate la alin. 3 şi 4, cererea şi documentele fiind 
primite în şedinţă şi examinate pe loc de reprezentantul autorităţii locale care 
conduce lucrările. 

Art. 25 (1) Şedinţa constitutivă este condusă de un reprezentant al autorităţii 
executive a administraţiei publice locale, ce are responsabilităţile prevăzute la 
art. 7 din prezentul Regulament. 

(2) La lucrările şedinţei constitutive participă consilierii municipali, conform 
opţiunii acestora, precum şi orice altă persoană dintre cele prevăzute la art.10 
din Regulament, locuitori ai zonei Municipiului Băileşti pentru care se 
constituie Consiliul Consultativ Cetăţenesc. 

 

 
  

 

 


