
CONSILIUL REGIONAL PENTRU DEZVOLTARE
uNrurnl rnnrronrnr-A auroNoNrA cAc.A'uzr,q

Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare 9i

funcfionare a Consiliului Regional pentru Dezvoltare Unitatea

teritoriali autonomi Gigiuzia

in temeiul art. 7 alin. (5) din Legea nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006

privind dezvoltarea regionald in Republica Moldova, Consiliul Regional penhu

Dezvoltare Unitatea teritoriale autonomd Gdgduzia

DECIZIE
nr. ol din /6 ub*&* 2ol5

DECIDE:

t. Se aprobi Regulamentul de organizare 9i funclionare a Consiliului Regional

pentru Dezvoltare Unitatea teritoriala autonom6 Gagduzia'

2. Prezenla decizie intrb in vigoare de la data adoptirii'

Viceministrul dezvoltirii regionale

fi constructiilor Anatol USATiI



REGULAMENT
de organizare ti functionare a Consiliului Regional p€ntru Dezvoltare Unititea teritoriali

autonomi Gdeiuzia

I. DISPOZITII GENERALE

f. in temeiul art. 7 alin. (5) din Legea nr.438-XVl din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea

regionald in Republica Moldova, Consiliul Regional pentru Dezvoltale Unitatea teritodald

autonomd Gbgauzia, denumit in continuare Consiliul Regional, adoptd prezentul regulament'

2. Consiliul Regional este structura regionald deliberativd, iird personalitate juridicd, constituita

in vederea eiabordrii, coordonirii 9i monitorizdrii politicii de dezvoltare regionald la Divelul

regiunii de dezvoltare (denumita in continuare regiunea)

3. Co'nsiliul Regional igi desii$oara activitatea in conformitate cu legislatia in vigoare $i alte

reglementdri $i procedu administntive interne.

4. Co'nsiliul negional are 8 de menbri, fiind alcdtuit din: Bagcanul UTA Gagauzia' Prim-

viceguvematirul UTA Cdgduzia, reprezentantul Comietului executiv.al UTA Gdgauzia' uD

reprlentant al asocialiiloide primari din regir.tne, un reprezentant^al societilii civile li 3

reprezentantgi ai sectorului privat. Lista cu componenla nominald a Consiliului Regional este

ficute publica de Ministerul Dezvoltdrii Regionale ;i Construcliilof, dupd incheierea

procedurii de selectare a merrbrilor'
5. Membrii Consiliului Regional i$i exerciti atribuliile cu titlu gratuit'

II. ATRIBUTIILE CONSILIULUI REGIONAL

6. Consiliul Resional are urmdtoarele atribuii de baz[:

a)'coorioneazi si monitorizeaza procesui de elaborare a Strategiei de dezvoltare

regionald 9i a plalului operaiional;

b; mibilizeaia resursele regionale in scopui dezvoltdrii stabile 9i durabile a localitdlilor

din regiune, avind drcpt obiectiv imbunataurea maximd a condiliilor de trai pe intrcg

teritoriul regiunii de dezvoltare;

c) defineite scopurile 9i prioritAtile in domeniul dezvoltirii social-economice il regiunii

respective de dezvoltare;

b) coordoneaza planificarea gi implementarea obiectivelor de dezvoltare regionaLf din

cadrul regiunii de dezvoltare

7. Consiliul Regional are urmatoarele at buiii speciale;

1) in domeriiul aprobdrii Strategiei de dezvoltare regionald 9i a planului operalional' elaborat

de Agenfie:
a) identificn (determini) 9i propune Agenliei de Dezvoltare .Regionald Unitatea

te todala autonomd Gdgauzia (in continuare Agenlia) dirccliile p oritare pentru

Strategia de dezvoltale regional[ ;i programele de dezvoltare regionala;

b) evaluJazd consecvenla Si concordantra Strategiei Nalionale de Dezvoltare' Strategiei

nalionale de dezvoltare regionalA, strategiilor 9i programelor- nalionale sectoriale'

precum gi ale deciziilor politice nalionale 5i iocale in domeniul dezvoltarii regionale;

c) examineaza li aprobd proiectele finale ale Strategiei de dezvoltare regional5 ii
planului opemlional;

d) prezint[ Minisierului Dezvoltdrii Regionale 9i Construcliilor Stfategia de dezvoltare

regionala ti planul operalional aprobatei



2) in domeniul aprobtuii 9i promovdrii proiectelor de dezvoltare regionala, propuse pentru a

fi incluse in planurile operalionale regionale:

a) examineazi 9i aproba criteriile de selectare ti prioritdtile pentru dezvoltarea regionald,

elaborate de Agenlie;
b) examineazd portofoliul de proiecte regionale inaintate Agentiei;

cj evalueazi consecvenla gi concordanla proiectelor 5i progamelor regionale cu

obiectivele strategice ii cu aclitlnile stipulate in Slrategia de dezvoltare legionali:

d) aproba proiectele regionale;

e) promoveazl proiectele regionale in mediul potenlialilor donatori fi investitori;

3) in domeniul reprezentdrii regiunii de dezvoltare 5i a intereselor acesteia in cadrul

Consiliului Nalional:
a) examineazl ordinea de zi fi documentele pregitite pentru gedinJa Consiliului

National:
b) aproba propuneri care urmeMa sA fie discutate ;i/sau decizii care unneaze s5 fie

aprobate de Consiliul Naiional;
4) in domeniul identificdrii zonelor defavo zate din interiorul regiunii de dezvoltare:

a) Vecizeazl,inbaza hi4ii zonelor defavorizate li a critedilor definite la iivel nalional,

iista finald a zonelor defavorizate, prezentatd de Agenlie' in coordonare cu Ministerul

Dezvoltlrii Regionale $i ConstNciiilor;
b) solicitd de la Agenlie prezentarea infomaliilor suplimentare ti a listei indicatoilor de

stabilire a zoneiot defavorizate;
5) in domeniul monitorizarii modului de utilizare a nijloaceior'financiare alocate regiunii de

dezvoltare respective din Fondul nalional pentru dezvoltarea regionald:

a) monitorizeazd rezultatele implementdrii ploiectelor regionale, in haza

Agenliei;
b) intervine $i solicite explicalii in cazul in care descoperd discrepanle in procesul de

implementare a proiectelor regionale;
c) expediazd Ministeruh.ti Dezvolterii Regionale $i Constlucliilor rapofiul anual de

monitorizare aprobat;
6) in domeniul evaludrii impactului implementdrii proiectelof 9i programelor regionale 9i aL

realizdrii obiectivelor de dezvoltare regionald:
a) aprobi rapoartele anuale ex-post, pe termen mediu, precum $i rapoartele privind

incheierea implementdrii Strategiei $i le prezinta Consiliului Nalional;

b) examineazd gi aprobd raportul final de evaluare (dupa implementarea planului

operatrional pentru trei ani), elabomt de cetre Agenlie;
c) ofed comentarii si recomandiri cu privire la raporllll final de evaluare;

d) expediazd Ministerului Dezvoltirii Regionale ;i Construcqiilor raportul final de

evaluare apfobat, cu conentarii ii recomanddri, dupd caz;

7) in domeniul promovarii cooperdrii interegionale 5i intraregionale cu instituliile pubiice ii
organizaliile private:

a) sprijine efofturile instituliilor publice 9i organizaliilor private in atingerea urui nivel

inalt de dezvoltare locali;
b) coopereazd cu autorit5lile administraliei publice locale li reprezentantii societdlii

civile, precum ti cu conunitatea oamenilor de afaceri din regiune pentru identificarea

zonelor defavo zate;
c) colaboreaz[ cu institutii]e publice ii agenliile specializate itr scopul promovarii $i/sa]'l

implementlrii proiectelor rcgionale sau sectoriale;

d) coopereazf, cu alte consilii regionale in cllestiuni de interes comun;

e) colaboreazd cu orgalizafiile regionale din alte state, precum 5i cu organizaliile

internationale in problenele ce 1in de dezvoltarea legionald;
8) in domenii conexe de activitatel

lapoafielor
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a) examineaze studiile, analizele Si recomandArile privind implementafea Strategiei de

dezvoltare regionala, problemele de dezvoltare ale regiunii, interven{iiie necesare tl
alte documente elaborate de Agenlre;

b) elaboreaze ii prezinte Consiliului Nalional propuneri cu privire la imbunetdiirea
' politicii, legislaliei $i altor instrumente in vederea spriiiririi dezvoltirii regionale;

c) sprijina-for-malea li implementarea schemelor de partene at public-privat ii scopul

implementdrii programelor $i proiectelor regionale;

d) exercite atibuliile delegate de cdtre Consiliul Nalional'

III. MODUL DE ORGANIZARE A CONSILIULUI REGIONAL

8. Membrii Consiliului Regional i;i exercitd matrdatul dup6 cum umreaza: reprezerltanlii

sectorului privat, pentru un termen de 4 ani, reprezentanlii societAlii civile pentru un termen

de 4 ani. Aceeagi persoand poate candida fi fi alease pentru un nou--un9.ul: 
.

9. Mandatul reprezentan[ilor ;dministraliei publice locale corespunde calitdlii de ales local $i

inceteaze odat6 cu alegerea unei alte persoane in funclia respectiva

10.in urma alegerilor lo-cale generale asocialiile de pdmari i;i vof desemna reprczentantul

pent- un noi mandat. Aceea;i persoand poate candida 9i fi aleasd pentru un noLr mandal'

1L Calitalea de membru inceteazd prrnl

a) retragere, la cerere;

b) deces;

c) excludere, in condiliile pct 28.

12. Consiliul Regional are un p,"i"dint" 9i un vicepregedinte La sedinla constitutivi' menbrii

Consiliului iegional aleg din rindul membr ilor rcprezentanli ai autoritaiilor publice locale'

frepedintele 5i vicepregidintele cr.r majoritatea de voturi ale membrilor Consiliului' la

propun","u Ministerulul Dezvoltarii Regionale 9i Construcliilor' Pre$edintele $i

iicipregedintele i;i exercita mandatul pentru un termen de 4 ani' dar pot fi ale;i pentru mai

multe ferioade.
13. secretariatul consiliului Regional este constituit in cadrul Agenliei li este asigural prin

p"ttonuf specializat din cadr-ul acesteia' iar in calitate de secrctar al Consiliului Regional

va fi numit unul dintre angajalii Agenliei'
14. Preiedinlele Consiliului Regional are urmatoarele responsabilit'1li $i sarcini:

a) convoacd, coordoneaze pregitirea $i conduce $edinlele Consiliului Regional;

lj aproba pioiectul ordinii di zi 9i materialele ce umeazr a fi tmnsrnise cu ocazia

convocdrii tedirfelor Consiliului Regional;

c) supune votului in $edinF proiectele de decizii pe orice probleml care intrd ii
competenla de solulionare a Consiliului Regional, asigurd numAtarea votuiLor $i

anunld relultatul votdrii, cu precizarea voturilor "pro", "contra" Si a ablinerilor;

d) semneaza deciziile Consiliului Regional, chiar dacd a votat ii'lpot va adoptarii

acestora, procesele-velbale ale Sedinlelor Consilir-rlui Regional' precum fl rapoartele

de activitate ale acestuia;

e) asigurd mentinerea ordinii in cadrul Sedinlelor 9i respectarea regulamentultu;

1; repiezinta ionsiliui Regional in Consiliul Nalional de Coordonare a Dezvoltarii

Regionale (in continuare Consiliul Nalional);

g) repiezinta iegiunea 9i Consiliul Regional in relaliile cu alte regiuii din Fra si dir

stainAtate;
h) in caz de absen{d, deleagd sarcinile sale vicepreiedintelui sau altui membru al

Consiliului Regional;
i) indeplineite ii alte atribulii care rezulte din prevederile legale.



15. Vicepregedintele Consiliului Regional are urmdtoarele atnbuln:

uj,p,"iu, p" bazd de mandat scris' semnat de prefedintele Consiliului Regional'
-atribuliileacestuia,dacapreledintele,dinmotiveiustificate,nuiepoateindeplini;

b) participd la organizarea gedinlelor Col1siliului Regional;

c) indeplinegte alte atribulii stabilite de Consiliui Regional'

16. Secietarul bonsiliului Regional are urmitoarele atribulii:

a) organizeazd gi asigure convocarea $edintelor Consiliului Regional;

bi redacteaza, pregite$t€ $i prezinid materialele in cadml sedinlelor Consiliului

Reeionall
inticmeqte qi semneazd procesele-verbale ale gedinlelor Consiliului Regionall

asistd presedintele $i membrii Consiiiului Regional in perioada dintre ledinie; .

asiguri evidenla, pdstrarea $i arhivarea documeDtelol li altor nateriale ale

Consiliului Regional;
urmdregte publicarea pe pagina web a Agenliei a oldinii de zi a fedinlelor' a

orocesior-verbale 5i ale deciziilor adoptate de Consiliul Regiolal;

primegte 9i distribuie corespondenla destinatd Consiliului Regional;

tealiziazi si alte activitali menite sa asigure ftrnclionaea eficientd a ConsiliulLri

Reeional.
n)

IV. MODUL DE FUNCTIONARE A CONSILIULUI REGIONAL

A. $EDINTELE CONSIL]ULUI REG]ONAL

17. Consiliul Regional se intrunefte trimestrial, in $edinte ordinarc'

18. Consiliul Regional se intruneite in gedinle extraordinale:

a) la solicitarea pregedintelui Consiliului Regional;

b) la inilialiva Consiliului Nalional:

19.

20.

c) la ini{iativa Agenfiei;
dj la soticitarea uneitreimi din num[rul total de membri ai Consiliului Regional'

La decizia Consiliului, fedinfele pot fi organizate $i in alte localitdli decit centrul regional

Frima 9edin15 a Corlsiliului Regional este prezidat6 de reprezentantul Ministemlui

Dezvoltarii Regionale ;i Construcliilor pina in momentul alegerii in funclie a pre;edintelui

Consiliului Regional.
21. Invitalia de participare la ledi11!d ii documeitele relevante se transmit membrilor

Consiliuiui Regional cu cel puiin 15 zile inainte - in cazul $edinlelor ordinare !i cu cel pulin

3zileinainte'incazul$edinlglorextraoldinare'ProiectulordiniideziagedinleiCorrsilirrltri
Regional va fi plasat pe pagina web a Agenliei cu cel pulin 15 zile inainte de iedinlele

ordinare qi 3 zile inainte de gedinfele extraordinare.

22, in invitalia de participare la Sedinla Consiliului Regional se va indica data, ora' locul

desldqirarii qi ordinea de zi a sedinlei, la care vor fi anexate materialele propuse spre

examinare.
23. Ordinea de zi a $edinlei Consiliului Regional cLrprinde numarul culent al chestiunii

propuse Consilir.rlui Regional spre examiiare, denunirea chestiunii ii nunele raportorului

(corapofiorului).
24. Pr;iectul ordinii de zi se intocmelte la plopunerea preiedintelui, Consiliului Naljonal' a

Agenliei sau a membrilor care au cerut convocarea Consiliului Regional in condiliile pct l8

ti se supune aprobArii Consilir.rlui Regional la inceputul $edinfei'
25. 

' pentiu examinarea amdnunlitd a proble'relor qi pregitirea chestitlnilor incluse in ordinca

de zi, Consiliul Regional poate decide folnrarea r'rnor comisii de specialitate'

26. Membrii Consiliului Regio.al iqi vor inregistra prezenla la secretarul Consiliului Regional

sau vor comunica din timp despre absenla sa 9i motiveie absenlei Pleqedintele va aduce la

cunostinta memb Lor prezenliin $edinld info nalia privind cei absenli
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27. in urma absen{ei nemotivate d^e la 3 $edinle consecutive, Consiliul lLegional poate decjde

suspendarea calitefi de membru in acest caz, precum $i in urnia-intervenidi unei stAri de fapt

menlionate la pct. 12, litera a) qi b) Consiliul Regional va informa Ministerul Dezvoltarii

Regionale !i Construcliilor despre necesitatea suplinirii locului vacant'

28. in deschiderea 9edinlei, Pregedintele Consiliului va invita membrii consiliului se declare

eventualgleconflictedeinteresecarepotapareinlegaturdcuplobleme]eincluseir,totdinea
de zi.

29. Dezbaterea problemelor se face in ordinea strictd in care acestea sint inscrise pe ordiiea

de zi aprobata. Dezbaterea incepe cu prezentarea succinte de cdtre rapoftor a problenei

inscrise pe ordinea de zi gi a proiectului de decizie asupra ei'

30. Pregeiintele Consiliului Regional este in drept sd liniteze durata luirilor de cuviDt' in

funcli; de obiectul dezbatefii. in acest scop, el poate propune .Consiliului 
Regional spre

aproiare durata de timp ce va fi oferitd fiecarui vorbitor, precum 9i durata totald de dezbatere

a proiectului.
31. in cadrul dezbaterii oricirei probleme de pe ordinea de zi a gedinlei Consiliului Regional'

vorbitorul i$i poate exprina opinia numai in cazul in care pregedintele ii ofelji cuvintul

Vorbitorul esti obligat ca iD luarea sa de cuvint sd se refere exclusiv la problema carc

formeazd obiectul dezbaterii.
32. Pregedintele Consiliului Regional poale propune incheielea dezbate i uoor pfobleme puse

in disculie. Propunerea de incheiere a dezbaterii sb aprobd cu votul majoritdfii membriior

orezenti.
33.' in cazul in care desfa$urarea lucrdrilor este perturbatA, pregedintele poate sa inherlrp6

dezbaterile gi sd cead respectarea regulamentului, fiind in drept:

a) sa cheme la ordine;
b) sd retragd cuvintul;
c) se anunle o Pauza.

34, $ea;n1ele Consiliutui Regional se desfisoari in limba de stat sau rusd Actele Consiliului

Regional se intocmesc Si se adoptA in limba de stat 9i rusA

35. iedinlele Consiliului Regional sini publice. La decizia Consiliului' anunite ledinle pot fi

deciarate inchise. Reprczentantul Ministerului Dezvoltarii Regionale 5i Conslruc!iilor

participd la ledintele Consiliului Regional fird drept de vot' Preiedintcle Consilirrlui

iegional poaie invita la gedinld ii alli reprezentanli ai autoritdlilor adninistra(iei publice, ai

organizaliitol donatoare, ai asocialiilor oblteiti' experli 9i alte pelsoane intercsate, care pot

p;icipala dezbateri pe marginea chestiunilor insclise pe ordinea de zi a $edintei respective'

36. Perioanele invitate participd la gedinla Consiliului Regional 9i la dezbaterea chestiunilor'

frrl a avea drept de vot
37. Directorul Agenliei participa la tedilllele Consiliului Regional lira drept de vot'

38. Persoana invihta p meite invitafia, ordinea de zi a gedinlei Consiliului Regional qi

documentele referitoare la chestiunea la a cerei dezbatere a fost invitata sd paftlcrpe'

39. $edinla este deliberativi dacd este prezenid majoritatea membrilor permaneill ar

Consiliuiui Regional (cel pulir 50 la sutd plus unul) Dacd in sala de $edinte este intrunit

cuorumul necesa. conform imegistrdrii' Consiliul Regional purcede la examinarea

chestiunilor de pe ordinea de zi
40. in cazul in iare la gedinla Consiliului Regional lu este prezenta l'tajoritatea menrbrilor

Consiliului Regional, tedinla este aminatA $i, in timp lezoDabil. se convoacd o notld $edrnl'i

41. in caz de indisponibilitate, nembrul Consiliului Regional poate desemna o altd pcfsoand

din institulia sau organizalia respectivd pentru a-l repfezenta Ia iediDla Consiliului Regional'

inclusiv cu drept d; vot. DesemnaLea are loc pe baze de pfoculd sau alt docunent oflcial,

care se prezintd pregedintelui consiliului Regional inainte de inceperea iedinlei. Docun]entul

ce confirmi imputernicirile persoanei rcspective se anexeazd la plocesul-verbal al $edinlei'
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B, DECIZI]LE CONS]LIULU] REG]ONAL

42. in vederea realizdrii atribuliilor sale, Consiliul Regional adopta decizii prin consens in

cazul in care oblinerea consensului devine imposibild, decizjile Consiliului Regioltal se

uOoptJ 
"u 

uotuf majoritilii membrilor prezenli L $edinla (50 la sutd plus unul) in caz de

oaritate de roturi, votul pre|edintelui este decisiv

+:.'- ij."ptf a" i"liiere a proiectelor de decizii ale Consiliului Regional aparlire preiedinteLui- 
Contiii"fui Regional, Consiliului Nalional, Agenliei 5i membrilor Consiliului Regional care

au solicitat convocarea $edinlei.
44. Proiectele de decizii vor fl insolite de o nota

Consiliului Regional gi personalul de specialitate din
informative. in acest scop, secretarul

Agenlie vor acorda asistenia tehnicd de

speclalltate.
45. Proiectele de decizii se prcpun pentfu a l't incltrse irl ordirlea de zi a $edinlei de cdtre

Dresedintele Consiliului Regional, consemnindu-se titlul ti ini{iatorul proicctului' $i se aduc

ia cunogtinla membrilor cLl invitalia de a prezenta amendamenle

46. lniliatorul proiectuluj de decizie sau al altor propuneri le poate retragl' sau poale rcnunla'

in oriie moment, la suslinerea lor' pind la inscderea acestora'in ordinea de zr'

4'/. napoartete, notete informative pe marginea proiectului de decizie'.se transrnit secfetarului
'Con.iiiutui 

Regional, care va dGpune mdsurile corespunzitoare de remitere a lor cilre

membri cel tirziu pind la data Sedinlei Consiliului Regional

48. Deciziile Consiliului Regional se semneaza de pre$edintele acestuia in termen de cel nult

3 zile din data 9edin1ei.
49. Secretarul donsiliului Regional, cu asistenta Agenliei, va informa publicul in mod

transparent 9i opemtiv despre iele mai importante decizii ale Consiliului Regional'

50. Deciziile Consilir-rlui Regionai vor fi aduse la cunottinla persoanelor inTeresate de catre

secretarul Consiliului Regional in termen de cel mult 7 zile din data semnarii acestora de

catre pretedillte.
51. $e;in'iele Consiliului Regional se consernneaza in procese-verbale' semnate de prciedinte

ti secretar.
S2.' past,o,"u fi arhivarea deciziilor Consiliului Regional' a proccselor-verbale' precum si a

materialelor relevanle vor fi asigurate de secletarui Consiliului Regional' in modul stabilit de

legislalie pentm documentele oficiale-

s3. "leciziile 
Consiliului Regional adoptate cu incdlcarea prevededlor prezentului Regulament

pot fi declarate nule, in condiliile legii, de instanta dejudecatA

C. PROCEDURA DE VOT

54. Votul membrului Consiliului Regional sau a persoanei care il reprezinta' In bazi de

procur6, se exprima public, prin lidicarea miinii, in cadrul votarii deschise

55.' Con;iliul tLgional poate decide votarea secreta, la plopunerea preiedintelui sau a unura

dintre membri, iu exceplia cazului in care, prin lege sau rcgulament, se stabilelte o anumitd

modalitate.
56. Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletinele de vot Textul buletinelor de vot

trebuie sA fte clar $i precis. PentrLl exprimarea opliunii se folosesc cuvintole "pto"' "contra" 5i

"ablinut".
5'7. Buletinele de vot se introduc in urua de votare. I-a numir-area voturilor nrl se iau in calcul

buletinele de vot in care nu a fost exprimata opliunea sau au lbst folosite mai nrulte cuvinte

decil cele pre\ atute in prezenlul puncl pentru a-)i exprima op\iunea

58. Deciziiie se adopta cu votul majorit5lii membrilor prezenli, cu exceplia cazului in care'

prin lege sau regulament, se cere o alte majoritate de voturi

59.' Me;brii au dreptul sd solicite ca in procesul-verbal al $edinlei sd fie consemnat expres

modul in care au votat, secletarul fiil1d obligat sA se confonneze acestei cerinle'
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60. Proiectele de decizii sau propunerile respinse de Consiliul Regional nu pot fi supuse

examinhrii acestuia in cadrul aceleiafi $edinle

D, CONFLICTUL DE ]NTERESE

61. Orice membru al cOnsiliului Regional care se afld in situafia unui conflict de interese sau

"'J".:ot"i'o"i"itit"iae'int"t"s"-int"-g;;cuoticeproblernaexaminatdlaiedinjaconsiliului'

trcbuie sa-si declare int"'"tu' 
'uu 

tnltJt"tui potenlial la inceputul qedinlei (dupd anunful lzcut

,r. f; *t"?tJJ,?;" -embru al consiliului Regional se afla in situalia unui conflict de interese
* 

:H;"io;;"rJiu-in 'uti'ru""'"u 
un'ii int"'"' personal' acesta nu va padicipa la

examinarea chestiunii li va parasl sala de tedinla in perioada dezbaterii,!i votefii acestera'

63. ffi;Ji;;.;;;i lonlii itiuputitiu -icdiui avantaj materiai sau de alte naturd' ufmarit orr

oblinut, in mod direct tau tno""lt'. p"nt'u. t',"" ;i* ryrrj:l,i:*"arre 
apropiate de cdtre

membrul Consiliului ca urmare a participdrii la luarea unel oeclTu 
--

64.;;';;b-^;i a;nsiliului RegionaL va fi considerat ca avind un intercs personal daca

" 
i"airiu o""," t"rulta in beneficii materiale sau de alt[ naturd pentru:."''"'-i- 

tot' -aa,uu afin pine ia gradul al treilea inclusiv;

il ;;il;;;Ai;,^pr.rblici sau privatd in care membrul Consiliului Regional este

ansaiat ori in care act'u"iJffiu1i 
"o "ute 

membrul Consiliului se afli in relalii

de r;denie in condiliile Pct a);

c) ofice companie rn "*i-^J.u,ut 
consiliului deline cote-pe{i sau acliuni in

capitalul social.

65. Ab.tinerea membrului Consiliului de la-padiciparea ! :llllll:":^':1 
votarea chesliunii

* 
;;;;;;" se afld in situalia unui conflict de interese' nu va fi calculatd La constatarea

cvorumului necesar pentru examtnatea chestiunii rcspective

V- DISPOZITII FINALE

67. Modificarea regulamentului de organizare ti funclionare a Consiliului Regional se poate tace

"u 
.rotut u SO tu ,ud plus unu din numirlll total al membrilor'


