






















ste benzi vot fi puse la dispozi|ia Consílierilor pentru consultare' Primária
t sá asigure condiliile tehnice necesare vizionárii acestora.
rea si distribuirea acestor inregistrari de catre terte persoane se poate
í cu aprobarea prealabila a Consiliuluí Local.
afara aparatului de specíalitate al primarului prezentate in alin. 3

Consiliului Local pot fí ínregistrate gi difuzate numai de teprezentan{ii
edia acreditati. Procedura acreditárii va fi reglementatá de o hotáráre a

Consiliului local in acest sens.
(5) JurnaliEtii ' fotoreporteríí qi operatorii de televizíune acredítati au obligatia:

a) sa respecte demnitatea si intimitatea tuturor persoanelor aflate in
cladire;

bl sa nu utilizeze echipamente de inregistrare audio si video disimulate
c) sa nu intenrina, sub nici o forma, In desfasurarea lucrarilor consilíului

local.
d) sa respecte intocmai Rezolutia nr. 1003(1993) si nr. 1215 (1993) ale

Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei, prívínd etica jurnalismului,
avand in vedere responsabilitatea sociala si legala ce le revine in
evolutia societatií si dezvoltarea vietii democratice, pentru informarea
corecta a opiniei publice si respectarea valorilor morale si a drepturilor
cetatenesti. Inregistararea ín orice mod, precum qi difuzarea in afara
persoanelor autorizate este strict interzisa in cazul sedintelor declarate
inchise.

Att. 48 _ in cazul in care desfáEurarea lucrárilor este perturb atá, preEedintele de
qedin!á poate intrerupe dezbaterile. El poate aplica sanc{iunile stabilite de Statutul
aleqilor locali in competenla sa ori poate propune consiliului aplicarea de sancliuni
coreSputlzátoare.

Att.49 _ (1) Consiliul local are iniliativa gi hotáráqte, ín condiliile legii, in toate
problemele de interes local, cu excepfia celor care sunt date prin lege in competenfa altor
autoritáli ale administraliei publice locale Sau centrale.

(2) Consiliul Local a1 Municipiului Gheorgheni are atribufiile reglementate prin
Legea nr.2I5l2ooI, republicatá, cu modiÍicárile qi completárile ulterioare, cát qi cele
conferite prin legi speciale.

(3) Consiliul Local íEi exercitá atribuliile in limitele conferite de lege. Actele
adoptate cu incálcarea legii sunt nule de drept.

(4) Consiliul local exercitá urmátoarele categorii de atribufii:
a) atribulii privind otgartízarea qi funclionarea aparatului de specialitate al

primarului, ale instituliilor Ei serviciilor publice de interes local qi ale
societáfilor comerciale qi regiilor autonome de interes local;

b) atribulii privind dezvoltarea economico-socialá qi de mediu a comunei,
oragului sau municipiului;

c) atribulii privind administrarea domeniului public qi privat al comunei,
oraqului sau municipiului;

d) atribulii privind gestionarea serviciilor furnizate cátre cetáfeni;
e) atribu{ii privind cooperarea interinstitulionalá pe plan intern Ei extern.

(5) in exercitarea atribuliilor prevázute la alin. (2) Lit. a), consiliul local:
a) aprobá statutul comunei, oraqului sau municipiului, precum qi

regulamentul de organízare qi funclionare a consiliului local;
b) aprobá, ín condiliile legii, la propunerea primarului, inÍiinfarea,

organizarea qi statul de func{ii ale aparatului de specialitate al primarului,
ale instituliilor Ei serviciilor publice de interes local, precum gi de
organizarea qi statul de funclii ale regiilor autonome de interes local;

c) exercitá, in numele unitálii administrativ-teritoriale, toate drepturile qi
oblígaliile corespunzátoare participaliilor delinute la societáli comerciale
sau regii autonome' Ín condiliile legii.

(6) in exercitarea atribuliilor prevázute la alin. (2) Iit. b), consiliul local:
a) aprobá, la propunerea primarului, bugetul local, virárile de credite, modul

de utilizaÍe arezerveí bugetare qi contul de incheiere a exerciliului bugetar;
b) aprobá, la propunerea primarului, contractarea qi/ sau garantarea

ímprumuturilor' precum qi contractarea de datorie publicá localá prin
emisiuni de titluri de valoare, in numele unitá{ii administrativ-teritoriale, in
condiliile legii;
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