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----------------
    ATEN ŢIE: Prezentul act normativ va suferi modific ări şi complet ări la data 
de:
    1 februarie 2013 prin LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 .
--------------
     *) Forma actualizat ă a acestui act normativ pân ă la data de 27 iulie este 
realizat ă de c ătre Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de 
Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neam ţ prin includerea tuturor modific ărilor şi 
complet ărilor aduse de c ătre ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 20 din 27 februarie 2008 ; 
LEGEA nr. 35 din 13 martie 2008 ***); ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 28 mai 2008 ; 
LEGEA nr. 131 din 24 iunie 2008 ; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 105 din 6 octombrie 
2009 ; LEGEA nr. 375 din 26 noiembrie 2009 ; LEGEA nr. 59 din 31 martie 2010 ; LEGEA 
nr. 264 din 7 decembrie 2011 ; LEGEA nr. 13 din 6 ianuarie 2012 ; LEGEA nr. 74 din 
17 mai 2012 ; LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012 .

    Con ţinutul acestui act apar ţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul 
Electronic S.A. Piatra-Neam ţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind 
destinat pentru informarea utilizatorilor.
----------------
    **) Republicat ă în temeiul art. III din Legea nr. 286 din 29 iunie 2006  
pentru modificarea şi completarea Legii administra ţiei publice locale nr. 
215/2001 , publicat ă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 1 din 18 
iulie 2006, şi rectificat ă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 6 
din 13 septembrie 2006, dându-se textelor o nou ă numerotare.
    Legea administra ţiei publice locale nr. 215/2001  a fost publicat ă în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 di n 23 aprilie 2001 şi, ulterior 
adopt ării, a mai fost modificat ă şi completat ă prin:
    - Ordonan ţa de urgen ţă a Guvernului nr. 74/2001  pentru completarea art. 152 
din Legea administra ţiei publice locale nr. 215/2001 , publicat ă în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 25 mai 2 001, aprobat ă cu modific ări şi 
complet ări prin Legea nr. 738/2001 , publicat ă în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 802 din 14 decembrie 2001;
    - Legea nr. 216/2002  pentru modificarea alin. (1) al art. 103 din Legea 
administra ţiei publice locale nr. 215/2001 , publicat ă în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 288 din 29 aprilie 2002;
    - Legea nr. 161/2003  privind unele m ăsuri pentru asigurarea transparen ţei în 
exercitarea demnit ăţilor publice, a func ţiilor publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sanc ţionarea corup ţiei, publicat ă în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003;
    - Legea nr. 141/2004  pentru modificarea şi completarea Legii administra ţiei 
publice locale nr. 215/2001 , publicat ă în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 396 din 4 mai 2004, rectificat ă în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 410 din 7 mai 2004;
    - Legea nr. 340/2004  privind institu ţia prefectului, publicat ă în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 21 iulie  2004;
    - Legea nr. 393/2004  privind Statutul ale şilor locali, publicat ă în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 7 octomb rie 2004.

    ***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam ţ:
    Conform art. 80 din LEGEA nr. 35 din 13 martie 2008 , publicat ă în MONITORUL 
OFICIAL nr. 196 din 13 martie 2008, titlurile II, I II şi IV din prezenta lege 
intr ă în vigoare la data începerii procedurilor prev ăzute de lege pentru primele 
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alegeri locale organizate dup ă publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al 
României, Partea I.

    CAP. I
    Dispozi ţii generale

    SEC ŢIUNEA 1
    Regimul general al autonomiei locale

    ART. 1
    (1) Prezenta lege reglementeaz ă regimul general al autonomiei locale, precum 
şi organizarea şi func ţionarea admnistra ţiei publice locale.
    (2) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au 
următoarele semnifica ţii:
    a) activit ăţi de administra ţie social-comunitar ă - ac ţiunile prin care se 
concretizeaz ă rela ţia autorit ăţilor administra ţiei publice locale cu asocia ţiile 
de proprietari de pe raza unit ăţii administrativ-teritoriale;
    b) aglomer ări urbane - asocia ţiile de dezvoltare intercomunitar ă constituite 
pe baz ă de parteneriat între municipii, altele decât cele prev ăzute la lit. j), 
şi ora şe, împreun ă cu localit ăţile urbane şi rurale aflate în zona de influen ţă;
    c) asocia ţii de dezvoltare intercomunitar ă - structurile de cooperare cu 
personalitate juridic ă, de drept privat, înfiin ţate, în condi ţiile legii, de 
unit ăţile administrativ-teritoriale pentru realizarea în comun a unor proiecte de 
dezvoltare de interes zonal sau regional ori furniz area în comun a unor servicii 
publice;
    d) autorit ăţi deliberative - consiliul local, consiliul jude ţean, Consiliul 
General al Municipiului Bucure şti, consiliile locale ale subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale ale municipiilor;
    e) autorit ăţi executive - primarii comunelor, ora şelor, municipiilor, ai 
subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale munic ipiilor, primarul general al 
municipiului Bucure şti şi pre şedintele consiliului jude ţean;
    f) consilii locale - consilii comunale, or ăşeneşti, municipale şi consiliile 
subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale munic ipiilor;
    g) organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate public ă de 
interes local sau jude ţean - denumirea generic ă ce include:
    1. institu ţii publice şi servicii publice înfiin ţate şi organizate prin 
hot ărâri ale autorit ăţilor deliberative, denumite în continuare institu ţii şi 
servicii publice de interes local sau jude ţean;
    2. societ ăţi comerciale şi regii autonome înfiin ţate sau reorganizate prin 
hot ărâri ale autorit ăţilor deliberative, denumite în continuare societ ăţi 
comerciale şi regii autonome de interes local sau jude ţean;
    3. asocia ţii de dezvoltare intercomunitar ă;
    4. furnizori de servicii sociale, de drept publ ic ori privat, care acord ă 
servicii sociale în condi ţiile prev ăzute de lege;
    5. asocia ţii, funda ţii şi federa ţii recunoscute ca fiind de utilitate 
public ă, în condi ţiile legii;
    6. operatori de servicii comunitare de utilit ăţi publice locale sau jude ţene;
    h) subdiviziuni administrativ-teritoriale ale m unicipiilor - sectoarele 
municipiului Bucure şti sau alte subdiviziuni ale municipiilor, ale c ăror 
delimitare şi organizare se fac prin lege;
    i) unit ăţi administrativ-teritoriale - comune, ora şe şi jude ţe; în condi ţiile 
legii, unele ora şe pot fi declarate municipii;
    j) zon ă metropolitan ă - asocia ţia de dezvoltare intercomunitar ă constituit ă 
pe baz ă de parteneriat între capitala României sau municip iile de rangul I ori 
municipiile re şedin ţă de jude ţ şi unit ăţile administrativ-teritoriale aflate în 
zona imediat ă.
---------
    Litera j) a alin. (2) al art. 1 a fost modifica t ă de art. I din LEGEA nr. 264 
din 7 decembrie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 12 decembrie 
2011.

    ART. 2
    (1) Administra ţia public ă în unit ăţile administrativ-teritoriale se 
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organizeaz ă şi func ţioneaz ă în temeiul principiilor descentraliz ării, autonomiei 
locale, deconcentr ării serviciilor publice, eligibilit ăţii autorit ăţilor 
administra ţiei publice locale, legalit ăţii şi al consult ării cet ăţenilor în 
solu ţionarea problemelor locale de interes deosebit.
    (2) Aplicarea principiilor prev ăzute la alin. (1) nu poate aduce atingere 
caracterului de stat na ţional, unitar şi indivizibil al României.
    ART. 3
    (1) Prin autonomie local ă se în ţelege dreptul şi capacitatea efectiv ă a 
autorit ăţilor administra ţiei publice locale de a solu ţiona şi de a gestiona, în 
numele şi în interesul colectivit ăţilor locale pe care le reprezint ă, treburile 
publice, în condi ţiile legii.
    (2) Acest drept se exercit ă de consiliile locale şi primari, precum şi de 
consiliile jude ţene şi pre şedin ţii acestora, autorit ăţi ale administra ţiei 
publice locale alese prin vot universal, egal, dire ct, secret şi liber exprimat.
--------------
    Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. 78 al Titlului III din 
LEGEA nr. 35 din 13 martie 2008 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 13 
martie 2008.

    (3) Dispozi ţiile alin. (2) nu aduc atingere posibilit ăţii de a recurge la 
consultarea locuitorilor prin referendum sau prin o rice alt ă form ă de participare 
direct ă a cet ăţenilor la treburile publice, în condi ţiile legii.
    (4) Prin colectivitate local ă se în ţelege totalitatea locuitorilor din 
unitatea administrativ-teritorial ă.
    ART. 4
    (1) Autonomia local ă este numai administrativ ă şi financiar ă, fiind 
exercitat ă pe baza şi în limitele prev ăzute de lege.
    (2) Autonomia local ă prive şte organizarea, func ţionarea, competen ţele şi 
atribu ţiile, precum şi gestionarea resurselor care, potrivit legii, apar ţin 
comunei, ora şului, municipiului sau jude ţului, dup ă caz.
    ART. 5
    (1) Autorit ăţile administra ţiei publice locale exercit ă, în condi ţiile legii, 
competen ţe exclusive, competen ţe partajate şi competen ţe delegate.
    (2) Autonomia local ă confer ă autorit ăţilor administra ţiei publice locale 
dreptul ca, în limitele legii, s ă aib ă ini ţiative în toate domeniile, cu excep ţia 
celor care sunt date în mod expres în competen ţa altor autorit ăţi publice.
    ART. 6
    (1) Raporturile dintre autorit ăţile administra ţiei publice locale din comune, 
ora şe şi municipii şi autorit ăţile administra ţiei publice de la nivel jude ţean se 
bazeaz ă pe principiile autonomiei, legalit ăţii, responsabilit ăţii, cooper ării şi 
solidarit ăţii în rezolvarea problemelor întregului jude ţ.
    (2) În rela ţiile dintre autorit ăţile administra ţiei publice locale şi 
consiliul jude ţean, pe de o parte, precum şi între consiliul local şi primar, pe 
de alt ă parte, nu exist ă raporturi de subordonare.
    ART. 7
    Descentralizarea competen ţelor c ătre autorit ăţile administra ţiei publice 
locale se face cu respectarea principiilor şi regulilor prev ăzute de Legea-cadru 
a descentraliz ării.*)
----
    *) Legea-cadru a descentraliz ării nr. 195/2006 , publicat ă în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 25 mai 2 006.

    ART. 8
    (1) Autorit ăţile administra ţiei publice centrale vor consulta, înainte de 
adoptarea oric ărei decizii, structurile asociative ale autorit ăţilor 
administra ţiei publice locale, în toate problemele care le pri vesc în mod direct, 
potrivit legii.
    (2) Structurile asociative ale autorit ăţilor administra ţiei publice locale 
sunt:
    a) Asocia ţia Comunelor din România;
    b) Asocia ţia Ora şelor din România;
    c) Asocia ţia Municipiilor din România;
    d) Uniunea Na ţional ă a Consiliilor Jude ţene din România;
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    e) alte forme asociative de interes general, co nstituite potrivit legii.
    ART. 9
    (1) În cadrul politicii economice na ţionale, comunele, ora şele, municipiile 
şi jude ţele au dreptul la resurse financiare proprii, pe ca re autorit ăţile 
administra ţiei publice locale le stabilesc, le administreaz ă şi le utilizeaz ă 
pentru îndeplinirea competen ţelor şi atribu ţiilor ce le revin, în condi ţiile 
legii.
    (2) Resursele financiare de care dispun autorit ăţile administra ţiei publice 
locale trebuie s ă fie corelate cu competen ţele şi cu atribu ţiile prev ăzute de 
lege.
    ART. 10
    Autorit ăţile administra ţiei publice locale administreaz ă sau, dup ă caz, 
dispun de resursele financiare, precum şi de bunurile proprietate public ă sau 
privat ă ale comunelor, ora şelor, municipiilor şi jude ţelor, în conformitate cu 
principiul autonomiei locale.
    ART. 11
    (1) Dou ă sau mai multe unit ăţi administrativ-teritoriale au dreptul ca, în 
limitele competen ţelor autorit ăţilor lor deliberative şi executive, s ă coopereze 
şi s ă se asocieze, în condi ţiile legii, formând asocia ţii de dezvoltare 
intercomunitar ă, cu personalitate juridic ă, de drept privat şi de utilitate 
public ă. Asocia ţiile de dezvoltare intercomunitar ă sunt de utilitate public ă, 
prin efectul prezentei legi, prin derogare de la pr evederile Ordonan ţei 
Guvernului nr. 26/2000  cu privire la asocia ţii şi funda ţii, aprobat ă cu 
modific ări şi complet ări prin Legea nr. 246/2005 .
    (2) Asocia ţiile de dezvoltare intercomunitar ă se constituie în condi ţiile 
legii, în scopul realiz ării în comun a unor proiecte de dezvoltare de inter es 
zonal sau regional ori al furniz ării în comun a unor servicii publice. Zonele 
metropolitane şi aglomer ările urbane constituite cu acordul expres al consil iilor 
locale ale unit ăţilor administrativ-teritoriale componente au ca sco p dezvoltarea 
infrastructurilor şi a obiectivelor de dezvoltare de interes comun. Au torit ăţile 
deliberative şi executive de la nivelul fiec ărei unit ăţi administrativ-
teritoriale componente î şi p ăstreaz ă autonomia local ă, în condi ţiile legii.
    (3) Unit ăţile administrativ-teritoriale au dreptul ca, în lim itele 
competen ţelor autorit ăţilor lor deliberative şi executive, s ă coopereze şi s ă se 
asocieze şi cu unit ăţi administrativ-teritoriale din str ăin ătate, în condi ţiile 
legii, prin hot ărâri ale consiliilor locale sau consiliilor jude ţene, dup ă caz.
    (4) Pentru protec ţia şi promovarea intereselor lor comune, unit ăţile 
administrativ-teritoriale au dreptul de a adera la asocia ţii na ţionale şi 
interna ţionale, în condi ţiile legii.
    ART. 12
    (1) Asocia ţiile de dezvoltare intercomunitar ă se finan ţeaz ă prin contribu ţii 
din bugetele locale ale unit ăţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi 
din alte surse, în condi ţiile legii.
    (2) Guvernul sprijin ă asocierea unit ăţilor administrativ-teritoriale prin 
programe na ţionale de dezvoltare. Aceste programe sunt finan ţate anual prin 
bugetul de stat şi sunt prev ăzute distinct în cadrul bugetului Ministerului 
Internelor şi Reformei Administrative*), în condi ţiile legii privind finan ţele 
publice locale.
    (3) Consiliile jude ţene pot ini ţia şi derula programe jude ţene de dezvoltare, 
finan ţate din bugetul local al jude ţului şi prev ăzute distinct în cadrul 
acestuia.
------------
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam ţ:
    Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 , publicat ă în MONITORUL 
OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizar ea şi func ţionarea 
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

    ART. 13
    (1) Asocia ţiile de dezvoltare intercomunitar ă sunt conduse de un consiliu de 
administra ţie compus din reprezentan ţi ai unit ăţilor administrativ-teritoriale 
componente, desemna ţi de consiliul local sau de consiliul jude ţean, la propunerea 
primarului, respectiv a pre şedintelui consiliului jude ţean, precum şi la 
propunerea consilierilor locali sau jude ţeni, dup ă caz.

Pagina 4



LEGE           (A)   215 23/04/2001 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

    (2) Consiliul de administra ţie este condus de un pre şedinte ales cu votul 
majorit ăţii membrilor s ăi.
    (3) Pentru realizarea obiectivelor proprii, con siliul de administra ţie poate 
înfiin ţa un aparat tehnic, finan ţat din resursele asocia ţiei de dezvoltare 
intercomunitar ă.
    (4) Organizarea şi modul de func ţionare a consiliului de administra ţie şi a 
aparatului tehnic sunt stabilite prin actul de înfi in ţare şi statutul asocia ţiei 
de dezvoltare intercomunitar ă, aprobate prin hot ărârile consiliilor locale, 
respectiv jude ţene asociate.
    ART. 14
    Unit ăţile administrativ-teritoriale pot încheia între ele  acorduri şi pot 
participa, inclusiv prin alocare de fonduri, la ini ţierea şi la realizarea unor 
programe de dezvoltare zonal ă sau regional ă, în baza hot ărârilor adoptate de 
consiliile locale ori jude ţene, dup ă caz, în condi ţiile legii.
    ART. 15
    (1) Unit ăţile administrativ-teritoriale limitrofe zonelor de frontier ă pot 
încheia între ele în ţelegeri de cooperare transfrontalier ă cu structuri similare 
din statele vecine, în condi ţiile legii.
    (2) Unit ăţile administrativ-teritoriale, prin primari, respec tiv pre şedin ţii 
consiliilor jude ţene, transmit Ministerului Afacerilor Externe, spre  avizare 
conform ă, proiectele de în ţelegeri de cooperare pe care acestea inten ţioneaz ă s ă 
le încheie cu unit ăţile administrativ-teritoriale din alte ţări, înainte de 
supunerea lor spre adoptare de c ătre consiliile locale sau jude ţene, dup ă caz.
    (3) Prin în ţelegerile de cooperare transfrontalier ă pot fi create şi pe 
teritoriul României organisme care s ă aib ă, potrivit dreptului intern, 
personalitate juridic ă. Aceste organisme nu au, în sensul prezentei legi,  
competen ţe administrativ-teritoriale.
    (4) Unit ăţile administrativ-teritoriale care au încheiat în ţelegeri de 
cooperare transfrontalier ă au dreptul s ă participe în alte state la organismele 
create prin respectivele în ţelegeri, în limita competen ţelor ce le revin, 
potrivit legii.
    ART. 16
    (1) Ini ţiativa unit ăţilor administrativ-teritoriale de a coopera şi de a se 
asocia cu unit ăţi administrativ-teritoriale din str ăin ătate, precum şi de a adera 
la o asocia ţie interna ţional ă a unit ăţilor administrativ-teritoriale va fi 
comunicat ă Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative*).
    (2) Proiectele de în ţelegeri de cooperare pe care unit ăţile administrativ-
teritoriale inten ţioneaz ă s ă le încheie cu unit ăţi administrativ-teritoriale din 
alte ţări vor fi transmise spre avizare Ministerului Aface rilor Externe, prin 
primari, respectiv pre şedin ţii consiliilor jude ţene, înainte de supunerea lor 
spre adoptare de c ătre consiliile locale sau consiliile jude ţene, dup ă caz.
    (3) Avizele prev ăzute la alin. (2) trebuie emise în termen de 30 de zile de 
la primirea solicit ării. În caz contrar se va considera c ă nu sunt obiec ţii şi 
proiectul respectiv poate fi supus spre aprobare co nsiliului local sau jude ţean 
interesat.
    (4) Responsabilitatea privind în ţelegerile de cooperare încheiate de 
unit ăţile administrativ-teritoriale revine în exclusivita te acestora.
------------
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam ţ:
    Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 , publicat ă în MONITORUL 
OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizar ea şi func ţionarea 
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

    ART. 17
    Consiliile locale şi consiliile jude ţene pot hot ărî asupra particip ării cu 
capital sau cu bunuri, în numele şi în interesul colectivit ăţilor locale pe care 
le reprezint ă, la înfiin ţarea, func ţionarea şi dezvoltarea unor organisme 
prestatoare de servicii publice şi de utilitate public ă de interes local sau 
jude ţean, în condi ţiile legii.
    ART. 18
    Controlul administrativ şi controlul financiar al activit ăţii autorit ăţilor 
administra ţiei publice locale se exercit ă în limitele şi în condi ţiile prev ăzute 

Pagina 5



LEGE           (A)   215 23/04/2001 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

de lege.
    ART. 19
    În unit ăţile administrativ-teritoriale în care cet ăţenii apar ţinând 
minorit ăţilor na ţionale au o pondere de peste 20% din num ărul locuitorilor, 
autorit ăţile administra ţiei publice locale, institu ţiile publice aflate în 
subordinea acestora, precum şi serviciile publice deconcentrate asigur ă 
folosirea, în raporturile cu ace ştia, şi a limbii materne, în conformitate cu 
prevederile Constitu ţiei, ale prezentei legi şi ale tratatelor interna ţionale la 
care România este parte.
    ART. 20
    (1) Comunele, ora şele, municipiile şi jude ţele sunt unit ăţi administrativ-
teritoriale în care se exercit ă autonomia local ă şi în care se organizeaz ă şi 
func ţioneaz ă autorit ăţi ale administra ţiei publice locale.
    (2) Comunele pot fi formate din unul sau mai mu lte sate.
    (3) Unele ora şe pot fi declarate municipii, în condi ţiile legii.
    (4) În municipii se pot crea subdiviziuni admin istrativ-teritoriale, ale 
căror delimitare şi organizare se fac potrivit legii.
    (5) Autorit ăţile administra ţiei publice locale se pot constitui şi în 
subdiviziunile administrativ-teritoriale ale munici piilor. Aceste autorit ăţi 
exercit ă atribu ţiile prev ăzute la art. 81 şi, respectiv, la art. 83, care se 
aplic ă în mod corespunz ător.
    ART. 21
    (1) Unit ăţile administrativ-teritoriale sunt persoane juridic e de drept 
public, cu capacitate juridic ă deplin ă şi patrimoniu propriu. Acestea sunt 
subiecte juridice de drept fiscal, titulare ale cod ului de înregistrare fiscal ă 
şi ale conturilor deschise la unit ăţile teritoriale de trezorerie, precum şi la 
unit ăţile bancare. Unit ăţile administrativ-teritoriale sunt titulare ale 
drepturilor şi obliga ţiilor ce decurg din contractele privind administrar ea 
bunurilor care apar ţin domeniului public şi privat în care acestea sunt parte, 
precum şi din raporturile cu alte persoane fizice sau jurid ice, în condi ţiile 
legii.
    (2) În justi ţie, unit ăţile administrativ-teritoriale sunt reprezentate, du pă 
caz, de primar sau de pre şedintele consiliului jude ţean.
    (2^1) Pentru ap ărarea intereselor unit ăţilor administrativ-teritoriale, 
primarul, respectiv pre şedintele consiliului jude ţean, st ă în judecat ă ca 
reprezentant legal şi nu în nume personal.
---------
    Alin. (2^1) al art. 21 a fost introdus de art. unic din LEGEA nr. 74 din 17 
mai 2012 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 22 mai 2012.

    (3) Primarul, respectiv pre şedintele consiliului jude ţean, poate împuternici 
o persoan ă cu studii superioare juridice de lung ă durat ă din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, respectiv al consiliulu i jude ţean, sau un avocat care 
să reprezinte interesele unit ăţii administrativ-teritoriale, precum şi ale 
autorit ăţilor administra ţiei publice locale respective, în justi ţie.
    (4) Unitatea administrativ-teritorial ă are dreptul s ă beneficieze de 
acoperirea cheltuielilor de judecat ă stabilite în baza hot ărârii instan ţei de 
judecat ă, inclusiv în situa ţia în care reprezentarea în justi ţie este asigurat ă 
de un consilier juridic din aparatul de specialitat e al primarului, respectiv al 
consiliului jude ţean.
    (5) Desp ăgubirile primite de unit ăţile administrativ-teritoriale în urma 
hot ărârilor pronun ţate de instan ţele de judecat ă se constituie în venituri la 
bugetele locale. Desp ăgubirile pe care trebuie s ă le pl ăteasc ă unitatea 
administrativ-teritorial ă în urma hot ărârilor pronun ţate de instan ţa de judecat ă 
şi r ămase definitive sunt asigurate de la bugetul local.
    ART. 22
    Delimitarea teritorial ă a comunelor, ora şelor, municipiilor şi jude ţelor se 
stabile şte prin lege. Orice modificare a limitelor teritori ale ale acestora se 
poate efectua numai prin lege şi numai dup ă consultarea prealabil ă a cet ăţenilor 
din unit ăţile administrativ-teritoriale respective prin refer endum, care se 
organizeaz ă potrivit legii.

    SEC ŢIUNEA a 2-a
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    Autorit ăţile administra ţiei publice locale

    ART. 23
    (1) Autorit ăţile administra ţiei publice prin care se realizeaz ă autonomia 
local ă în comune, ora şe şi municipii sunt consiliile locale, comunale, or ăşeneşti 
şi municipale, ca autorit ăţi deliberative, şi primarii, ca autorit ăţi executive. 
Consiliile locale şi primarii se aleg în condi ţiile prev ăzute de legea pentru 
alegerea autorit ăţilor administra ţiei publice locale.
    (2) Consiliile locale şi primarii func ţioneaz ă ca autorit ăţi ale 
administra ţiei publice locale şi rezolv ă treburile publice din comune, ora şe şi 
municipii, în condi ţiile legii.
    ART. 24
    În fiecare jude ţ se constituie un consiliu jude ţean, ca autoritate a 
administra ţiei publice locale, pentru coordonarea activit ăţii consiliilor 
comunale, or ăşeneşti şi municipale, în vederea realiz ării serviciilor publice de 
interes jude ţean. Consiliul jude ţean este ales în condi ţiile legii pentru 
alegerea autorit ăţilor administra ţiei publice locale.
    ART. 25
    Ale şii locali sunt primarul, consilierii locali, pre şedintele consiliului 
jude ţean şi consilierii jude ţeni. În asigurarea liberului exerci ţiu al mandatului 
lor, ace ştia îndeplinesc o func ţie de autoritate public ă, beneficiind de 
dispozi ţiile legii penale cu privire la persoanele care înd eplinesc o func ţie ce 
implic ă exerci ţiul autorit ăţii de stat.
--------------
    Art. 25 a fost modificat de pct. 2 al art. 78 al Titlului III din LEGEA nr. 
35 din 13 martie 2008 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 13 martie 2008.

    ART. 26
    (1) Mandatul primarului, consilierului local, r espectiv al pre şedintelui 
consiliului jude ţean şi al consilierului jude ţean este de 4 ani. Mandatul se 
exercit ă în condi ţiile legii.
    (2) Consiliul local sau consiliul jude ţean, primarul, precum şi pre şedintele 
consiliului jude ţean ales în cursul unui mandat, ca urmare a dizolv ării 
consiliului local sau jude ţean, respectiv a vacan ţei postului de primar sau de 
pre şedinte al consiliului jude ţean, încheie mandatul precedentei autorit ăţi a 
administra ţiei publice locale.
    (3) Consiliul local sau consiliul jude ţean, precum şi primarul sau 
pre şedintele consiliului jude ţean, ale şi în urma organiz ării unor noi unit ăţi 
administrativ-teritoriale sau în urma dizolv ării unor consilii, respectiv 
vacant ării unor posturi de primari sau de pre şedin ţi ai consiliilor jude ţene, î şi 
exercit ă mandatul numai pân ă la organizarea urm ătoarelor alegeri locale generale.
--------------
    Art. 26 a fost modificat de pct. 3 al art. 78 al Titlului III din LEGEA nr. 
35 din 13 martie 2008 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 13 martie 2008.

    ART. 27
    În scopul asigur ării autonomiei locale, autorit ăţile administra ţiei publice 
locale au dreptul s ă instituie şi s ă perceap ă impozite şi taxe locale, s ă 
elaboreze şi s ă aprobe bugetele locale ale comunelor, ora şelor, municipiilor şi 
jude ţelor, în condi ţiile legii.

    CAP. II
    Consiliile locale

    SEC ŢIUNEA 1
    Constituirea consiliului local

    ART. 28
    Consiliile locale sunt compuse din consilieri l ocali ale şi prin vot 
universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condi ţiile stabilite de 
legea pentru alegerea autorit ăţilor administra ţiei publice locale.
    ART. 29
    (1) Num ărul membrilor fiec ărui consiliu local se stabile şte prin ordin al 
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prefectului, în func ţie de num ărul locuitorilor comunei, ora şului sau 
municipiului, raportat de Institutul Na ţional de Statistic ă la data de 1 ianuarie 
a anului în curs sau, dup ă caz, la data de 1 iulie a anului care preced ă 
alegerile, dup ă cum urmeaz ă:

*T*
────────────────────────────────────────────────────
  Num ărul locuitorilor comunei          Num ărul
        sau ai ora şului               consilierilor
────────────────────────────────────────────────────
   pân ă la 1.500                           9
────────────────────────────────────────────────────
   între 1.501 şi 3.000                   11
────────────────────────────────────────────────────
   între 3.001 şi 5.000                   13
────────────────────────────────────────────────────
   între 5.001 şi 10.000                  15
────────────────────────────────────────────────────
   între 10.001 şi 20.000                 17
────────────────────────────────────────────────────
   între 20.001 şi 50.000                 19
────────────────────────────────────────────────────
   între 50.001 şi 100.000                21
────────────────────────────────────────────────────
   între 100.001 şi 200.000               23
────────────────────────────────────────────────────
   între 200.001 şi 400.000               27
────────────────────────────────────────────────────
   peste 400.000                          31
────────────────────────────────────────────────────
*ST*
------------
    Alin. (1) al art. 29 a fost modificat de pct. 1  al art. III din ORDONAN ŢA DE 
URGENŢĂ nr. 20 din 27 februarie 2008 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 
7 martie 2008.

    (2) Consiliul General al Municipiului Bucure şti este compus din 55 de 
consilieri locali.
------------
    Alin. (2) al art. 29 a fost modificat de pct. 1  al art. III din ORDONAN ŢA DE 
URGENŢĂ nr. 20 din 27 februarie 2008 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 
7 martie 2008.

    (3) Num ărul membrilor consiliilor locale ale sectoarelor mu nicipiului 
Bucure şti se stabile şte în func ţie de num ărul locuitorilor sectoarelor 
respective, potrivit alin. (1).
    ART. 30
    (1) Constituirea consiliilor locale se face în termen de 20 de zile de la 
data desf ăşur ării alegerilor, dup ă îndeplinirea prevederilor art. 38 alin. (1) şi 
(1^1) din Legea nr. 334/2006  privind finan ţarea partidelor politice şi a 
campaniilor electorale, cu modific ările şi complet ările ulterioare. Convocarea 
consilierilor declara ţi ale şi pentru şedin ţa de constituire se face de c ătre 
prefect. La şedin ţa de constituire pot participa prefectul sau reprez entantul 
său, precum şi primarul, chiar dac ă procedura de validare a mandatului acestuia 
nu a fost finalizat ă.
-----------
    Alin. (1) al art. 30 a fost modificat de pct. 1  al art. I din ORDONAN ŢA DE 
URGENŢĂ nr. 66 din 28 mai 2008 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 30 mai 
2008.

    (2) Şedin ţa este legal constituit ă dac ă particip ă cel pu ţin dou ă treimi din 
numărul consilierilor ale şi. În cazul în care nu se poate asigura aceast ă 
majoritate, şedin ţa se va organiza, în acelea şi condi ţii, peste 3 zile, la 
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convocarea prefectului. Dac ă nici la a doua convocare reuniunea nu este legal 
constituit ă, se va proceda la o nou ă convocare de c ătre prefect, peste alte 3 
zile, în acelea şi condi ţii.
    (3) În situa ţia în care consiliul local nu se poate reuni nici l a aceast ă 
ultim ă convocare, din cauza absen ţei, f ăr ă motive temeinice, a consilierilor, 
prefectul va declara vacante, prin ordin, locurile consilierilor ale şi care au 
lipsit nemotivat de la cele 3 convoc ări anterioare, dac ă ace ştia nu pot fi 
înlocui ţi de suplean ţii înscri şi pe listele de candida ţi respective, organizându-
se alegeri pentru completare, în termen de 30 de zi le, în condi ţiile Legii 
privind alegerea autorit ăţilor administra ţiei publice locale.
    (4) Ordinul prefectului prin care se declar ă vacante locurile consilierilor 
care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei în cauz ă la instan ţa de 
contencios administrativ, în termen de 5 zile de la  comunicare. Hot ărârea 
instan ţei este definitiv ă şi irevocabil ă.
    (5) Absen ţa consilierilor de la şedin ţa de constituire este considerat ă 
motivat ă dac ă se face dovada c ă aceasta a intervenit din cauza unei boli care a 
necesitat spitalizarea sau a f ăcut imposibil ă prezen ţa acestora, a unei deplas ări 
în str ăin ătate în interes de serviciu sau a unor evenimente d e for ţă major ă.
------------
    Art. 30 a fost modificat de pct. 2 al art. III din ORDONAN ŢA DE URGENŢĂ nr. 
20 din 27 februarie 2008 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 7 martie 
2008.

    ART. 31
    (1) Lucr ările şedin ţei de constituire sunt conduse de cel mai în vârst ă 
consilier, asistat de 2 consilieri dintre cei mai t ineri.
    (2) Pentru validarea mandatelor, consiliile loc ale aleg prin vot deschis, 
dintre membrii lor, pe întreaga durat ă a mandatului, o comisie de validare 
alc ătuit ă din 3-5 consilieri.
    (3) Comisia de validare examineaz ă legalitatea alegerii fiec ărui consilier şi 
propune consiliului local validarea sau invalidarea  mandatelor.
    (4) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier numai 
în cazul în care se constat ă înc ălcarea condi ţiilor de eligibilitate sau dac ă 
alegerea consilierului s-a f ăcut prin fraud ă electoral ă, constatat ă în condi ţiile 
Legii privind alegerea autorit ăţilor administra ţiei publice locale.
    (5) Validarea sau invalidarea mandatelor se fac e, în ordine alfabetic ă, cu 
votul deschis al majorit ăţii consilierilor prezen ţi la şedin ţă. Persoana al c ărei 
mandat este supus valid ării sau invalid ării nu particip ă la vot.
------------
    Art. 31 a fost modificat de pct. 3 al art. III din ORDONAN ŢA DE URGENŢĂ nr. 
20 din 27 februarie 2008 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 7 martie 
2008.

    ART. 31^1
    (1) Hot ărârea de validare sau invalidare a mandatelor poate  fi atacat ă de cei 
interesa ţi la instan ţa de contencios administrativ în termen de 5 zile d e la 
adoptare sau, în cazul celor absen ţi de la şedin ţă, de la comunicare.
    (2) Instan ţa de contencios administrativ se pronun ţă în cel mult 30 de zile. 
În acest caz, procedura prealabil ă nu se mai efectueaz ă, iar hot ărârea primei 
instan ţe este definitiv ă şi irevocabil ă.
------------
    Art. 31^1 a fost introdus de pct. 4 al art. III din ORDONAN ŢA DE URGENŢĂ nr. 
20 din 27 februarie 2008 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 7 martie 
2008.

    ART. 32
    (1) Consilierii locali ale c ăror mandate au fost validate depun în fa ţa 
consiliului local urm ătorul jur ământ în limba român ă: "Jur s ă respect Constitu ţia 
şi legile ţării şi s ă fac, cu bun ă-credin ţă, tot ceea ce st ă în puterile şi 
priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei ( ora şului, municipiului, 
jude ţului)... A şa s ă-mi ajute Dumnezeu!"
    (2) Consilierii locali care refuz ă s ă depun ă jur ământul sunt considera ţi 
demisiona ţi de drept.
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    (3) Jur ământul poate fi depus şi f ăr ă formul ă religioas ă.
    ART. 33
    În cazul în care consilierul local declarat ale s renun ţă la mandat înainte de 
validare sau refuz ă s ă depun ă jur ământul, se supune valid ării mandatul primului 
supleant înscris pe lista partidului politic, a ali anţei politice sau a alian ţei 
electorale respective, dac ă pân ă la validarea mandatului partidele şi alian ţele 
politice confirm ă în scris apartenen ţa la partid. În cazul în care locurile 
r ămase vacante nu pot fi completate cu suplean ţi, conform legii, iar num ărul de 
consilieri locali se reduce sub jum ătate plus unu, se vor organiza alegeri 
par ţiale pentru completare, în termen de 90 de zile.
    ART. 34
    (1) Dup ă validare, în şedin ţa de constituire a consiliului local, consilierii 
locali depun jur ământul prev ăzut la art. 32.
    (2) Consiliul local se declar ă legal constituit, dac ă majoritatea 
consilierilor locali valida ţi au depus jur ământul. Constituirea consiliului local 
se constat ă prin hot ărâre, adoptat ă cu votul majorit ăţii consilierilor locali 
valida ţi.
    ART. 35
    (1) Dup ă declararea ca legal constituit, consiliul local al ege dintre membrii 
săi, prin hot ărâre adoptat ă cu votul deschis al majorit ăţii consilierilor locali 
în func ţie, un pre şedinte de şedin ţă, pe o perioad ă de cel mult 3 luni, care va 
conduce şedin ţele consiliului şi va semna hot ărârile adoptate de acesta.
    (2) Consilierul local ales în condi ţiile alin. (1) poate fi schimbat din 
func ţie, la ini ţiativa a cel pu ţin unei treimi din num ărul consilierilor locali, 
prin votul majorit ăţii consilierilor locali în func ţie.

    SEC ŢIUNEA a 2-a
    Atribu ţiile consiliului local

    ART. 36
    (1) Consiliul local are ini ţiativ ă şi hot ăr ăşte, în condi ţiile legii, în 
toate problemele de interes local, cu excep ţia celor care sunt date prin lege în 
competen ţa altor autorit ăţi ale administra ţiei publice locale sau centrale.
    (2) Consiliul local exercit ă urm ătoarele categorii de atribu ţii:
    a) atribu ţii privind organizarea şi func ţionarea aparatului de specialitate 
al primarului, ale institu ţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale 
societ ăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;
    b) atribu ţii privind dezvoltarea economico-social ă şi de mediu a comunei, 
ora şului sau municipiului;
    c) atribu ţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, 
ora şului sau municipiului;
    d) atribu ţii privind gestionarea serviciilor furnizate c ătre cet ăţeni;
    e) atribu ţii privind cooperarea interinstitu ţional ă pe plan intern şi extern.
    (3) În exercitarea atribu ţiilor prev ăzute la alin. (2) lit. a), consiliul 
local:
    a) aprob ă statutul comunei, ora şului sau municipiului, precum şi regulamentul 
de organizare şi func ţionare a consiliului local;
    b) aprob ă, în condi ţiile legii, la propunerea primarului, înfiin ţarea, 
organizarea şi statul de func ţii ale aparatului de specialitate al primarului, 
ale institu ţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi 
reorganizarea şi statul de func ţii ale regiilor autonome de interes local;
    c) exercit ă, în numele unit ăţii administrativ-teritoriale, toate drepturile 
şi obliga ţiile corespunz ătoare participa ţiilor de ţinute la societ ăţi comerciale 
sau regii autonome, în condi ţiile legii.
    (4) În exercitarea atribu ţiilor prev ăzute la alin. (2) lit. b), consiliul 
local:
    a) aprob ă, la propunerea primarului, bugetul local, vir ările de credite, 
modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerci ţiului 
bugetar;
    b) aprob ă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea 
împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie public ă local ă prin emisiuni de 
titluri de valoare, în numele unit ăţii administrativ-teritoriale, în condi ţiile 
legii;
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    c) stabile şte şi aprob ă impozitele şi taxele locale, în condi ţiile legii;
    d) aprob ă, la propunerea primarului, documenta ţiile tehnico-economice pentru 
lucr ările de investi ţii de interes local, în condi ţiile legii;
    e) aprob ă strategiile privind dezvoltarea economic ă, social ă şi de mediu a 
unit ăţii administrativ-teritoriale;
    f) asigur ă realizarea lucr ărilor şi ia m ăsurile necesare implement ării şi 
conform ării cu prevederile angajamentelor asumate în proces ul de integrare 
european ă în domeniul protec ţiei mediului şi gospod ăririi apelor pentru 
serviciile furnizate cet ăţenilor.
    (5) În exercitarea atribu ţiilor prev ăzute la alin. (2) lit. c), consiliul 
local:
    a) hot ăr ăşte darea în administrare, concesionarea sau închiri erea bunurilor 
proprietate public ă a comunei, ora şului sau municipiului, dup ă caz, precum şi a 
serviciilor publice de interes local, în condi ţiile legii;
    b) hot ăr ăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilo r proprietate 
privat ă a comunei, ora şului sau municipiului, dup ă caz, în condi ţiile legii;
    c) avizeaz ă sau aprob ă, în condi ţiile legii, documenta ţiile de amenajare a 
teritoriului şi urbanism ale localit ăţilor;
    d) atribuie sau schimb ă, în condi ţiile legii, denumiri de str ăzi, de pie ţe şi 
de obiective de interes public local.
    (6) În exercitarea atribu ţiilor prev ăzute la alin. (2) lit. d), consiliul 
local:
    a) asigur ă, potrivit competen ţelor sale şi în condi ţiile legii, cadrul 
necesar pentru furnizarea serviciilor publice de in teres local privind:
    1. educa ţia;
    2. serviciile sociale pentru protec ţia copilului, a persoanelor cu handicap, 
a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în 
nevoie social ă;
    3. s ănătatea;
    4. cultura;
    5. tineretul;
    6. sportul;
    7. ordinea public ă;
    8. situa ţiile de urgen ţă;
    9. protec ţia şi refacerea mediului;
    10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi 
de arhitectur ă, a parcurilor, gr ădinilor publice şi rezerva ţiilor naturale;
    11. dezvoltarea urban ă;
    12. eviden ţa persoanelor;
    13. podurile şi drumurile publice;
    14. serviciile comunitare de utilitate public ă: alimentare cu ap ă, gaz 
natural, canalizare, salubrizare, energie termic ă, iluminat public şi transport 
public local, dup ă caz;
    15. serviciile de urgen ţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;
    16. activit ăţile de administra ţie social-comunitar ă;
    17. locuin ţele sociale şi celelalte unit ăţi locative aflate în proprietatea 
unit ăţii administrativ-teritoriale sau în administrarea s a;
    18. punerea în valoare, în interesul comunit ăţii locale, a resurselor 
naturale de pe raza unit ăţii administrativ-teritoriale;
    19. alte servicii publice stabilite prin lege;
    b) hot ăr ăşte acordarea unor sporuri şi altor facilit ăţi, potrivit legii, 
personalului sanitar şi didactic;
    c) sprijin ă, în condi ţiile legii, activitatea cultelor religioase;
    d) poate solicita inform ări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la 
şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate public ă de 
interes local;
    e) aprob ă construirea locuin ţelor sociale, criteriile pentru repartizarea 
locuin ţelor sociale şi a utilit ăţilor locative aflate în proprietatea sau în 
administrarea sa;
    f) poate solicita inform ări şi rapoarte specifice de la primar şi de la şefii 
organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate public ă de interes 
local.
    (7) În exercitarea atribu ţiilor prev ăzute la alin. (2) lit. e), consiliul 
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local:
    a) hot ăr ăşte, în condi ţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane 
juridice române sau str ăine, în vederea finan ţării şi realiz ării în comun a unor 
acţiuni, lucr ări, servicii sau proiecte de interes public local;
    b) hot ăr ăşte, în condi ţiile legii, înfr ăţirea comunei, ora şului sau 
municipiului cu unit ăţi administrativ-teritoriale din alte ţări;
    c) hot ăr ăşte, în condi ţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unit ăţi 
administrativ-teritoriale din ţar ă sau din str ăin ătate, precum şi aderarea la 
asocia ţii na ţionale şi interna ţionale ale autorit ăţilor administra ţiei publice 
locale, în vederea promov ării unor interese comune.
    (8) Consiliul local poate conferi persoanelor f izice române sau str ăine cu 
merite deosebite titlul de cet ăţean de onoare al comunei, ora şului sau 
municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin  acest regulament se stabilesc 
şi condi ţiile retragerii titlului conferit.
    (9) Consiliul local îndepline şte orice alte atribu ţii stabilite prin lege.
    ART. 37
    Persoanele împuternicite s ă reprezinte interesele unit ăţii administrativ-
teritoriale în societ ăţi comerciale, regii autonome de interes local, asoc ia ţii 
de dezvoltare intercomunitar ă şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt 
desemnate prin hot ărâre a consiliului local, în condi ţiile legii, respectându-se 
configura ţia politic ă de la ultimele alegeri locale.

    SEC ŢIUNEA a 3-a
    Func ţionarea consiliului local

    ART. 38
    (1) Consiliul local se alege pentru un mandat d e 4 ani, care poate fi 
prelungit, prin lege organic ă, în caz de r ăzboi sau catastrof ă.
    (2) Consiliul local î şi exercit ă mandatul de la data constituirii pân ă la 
data declar ării ca legal constituit a consiliului nou-ales.
    ART. 39
    (1) Consiliul local se întrune şte în şedin ţe ordinare, lunar, la convocarea 
primarului.
    (2) Consiliul local se poate întruni şi în şedin ţe extraordinare, la cererea 
primarului sau a cel pu ţin unei treimi din num ărul membrilor consiliului.
    (3) Convocarea consiliului local se face în scr is, prin intermediul 
secretarului unit ăţii administrativ-teritoriale, cu cel pu ţin 5 zile înainte 
şedin ţelor ordinare sau cu cel pu ţin 3 zile înainte de şedin ţele extraordinare. 
Odat ă cu notificarea convoc ării, sunt puse la dispozi ţie consilierilor locali 
materialele înscrise pe ordinea de zi.
    (4) În caz de for ţă major ă şi de maxim ă urgen ţă pentru rezolvarea intereselor 
locuitorilor comunei, ora şului sau municipiului sau în alte situa ţii stabilite de 
regulamentul de organizare şi func ţionare a consiliului local, convocarea 
consiliului local se poate face de îndat ă.
    (5) În invita ţia la şedin ţă se vor preciza data, ora, locul desf ăşur ării şi 
ordinea de zi a acesteia.
    (6) Ordinea de zi a şedin ţei consiliului local se aduce la cuno ştin ţă 
locuitorilor comunei sau ai ora şului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de 
publicitate.
    (7) În comunele sau ora şele în care cet ăţenii apar ţinând unei minorit ăţi 
naţionale au o pondere de peste 20% din num ărul locuitorilor ordinea de zi se 
aduce la cuno ştin ţă public ă şi în limba matern ă a cet ăţenilor apar ţinând 
minorit ăţii respective.
    (8) În toate cazurile convocarea se consemneaz ă în procesul-verbal al 
şedin ţei.
    ART. 40
    (1) Şedin ţele consiliului local se desf ăşoar ă legal în prezen ţa majorit ăţii 
consilierilor locali în func ţie.
    (2) Prezen ţa consilierilor locali la şedin ţă este obligatorie. Cazurile în 
care absen ţa este motivat ă se stabilesc prin regulamentul de organizare şi 
func ţionare a consiliului local. Consilierul local care absenteaz ă nemotivat de 
două ori consecutiv este sanc ţionat, în condi ţiile regulamentului de organizare 
şi func ţionare a consiliului local.
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    ART. 41
    Şedin ţele consiliului local sunt conduse de un pre şedinte de şedin ţă, ales în 
condi ţiile prev ăzute la art. 35.
    ART. 42
    (1) Şedin ţele consiliului local sunt publice.
    (2) Lucr ările şedin ţelor se desf ăşoar ă în limba român ă.
    În consiliile locale în care consilierii locali  apar ţinând unei minorit ăţi 
naţionale reprezint ă cel pu ţin o cincime din num ărul total, la şedin ţele de 
consiliu se poate folosi şi limba matern ă. În aceste cazuri se va asigura, prin 
grija primarului, traducerea în limba român ă. În toate cazurile, documentele 
şedin ţelor de consiliu se întocmesc în limba român ă.
    (3) Dezbaterile din şedin ţele consiliului local, precum şi modul în care şi-a 
exercitat votul fiecare consilier local se consemne ază într-un proces-verbal, 
semnat de pre şedintele de şedin ţă şi de secretarul unit ăţii administrativ-
teritoriale.
    (4) Pre şedintele de şedin ţă, împreun ă cu secretarul unit ăţii administrativ-
teritoriale î şi asum ă, prin semn ătur ă, responsabilitatea veridicit ăţii celor 
consemnate.
    (5) La începutul fiec ărei şedin ţe, secretarul supune spre aprobare procesul-
verbal al şedin ţei anterioare. Consilierii locali au dreptul ca, în  cadrul 
şedin ţei, s ă conteste con ţinutul procesului-verbal şi s ă cear ă menţionarea exact ă 
a opiniilor exprimate în şedin ţa anterioar ă.
    (6) Procesul-verbal şi documentele care au fost dezb ătute în şedin ţă se depun 
într-un dosar special al şedin ţei respective, care va fi numerotat, semnat şi 
sigilat de pre şedintele de şedin ţă şi de secretar, dup ă aprobarea procesului-
verbal.
    (7) În termen de 3 zile de la terminarea şedin ţei, secretarul unit ăţii 
administrativ-teritoriale afi şeaz ă la sediul prim ăriei şi, dup ă caz, pe pagina de 
internet a unit ăţii administrativ-teritoriale o copie a procesului-v erbal al 
şedin ţei.
    ART. 43
    (1) Ordinea de zi a şedin ţelor se aprob ă de consiliul local, la propunerea 
celui care, în condi ţiile art. 39, a cerut întrunirea consiliului. Supli mentarea 
ordinii de zi se poate face numai pentru probleme u rgente, care nu pot fi amânate 
până la şedin ţa urm ătoare, şi numai cu votul majorit ăţii consilierilor locali 
prezen ţi. Scoaterea unui proiect de hot ărâre de pe proiectul ordinii de zi se 
face numai cu acordul ini ţiatorului sau dac ă acesta nu îndepline şte condi ţiile 
prev ăzute la art. 44.
    (2) În cazul neaprob ării ordinii de zi, în condi ţiile prev ăzute la alin. (1), 
nu se acord ă indemniza ţia cuvenit ă consilierilor locali pentru şedin ţa 
respectiv ă.
    ART. 44
    (1) Proiectele de hot ărâri înscrise pe ordinea de zi a şedin ţei consiliului 
local nu pot fi dezb ătute dac ă nu sunt înso ţite de raportul compartimentului de 
resort din cadrul aparatului de specialitate al pri marului, care este elaborat în 
termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectulu i, precum şi de raportul 
comisiei de specialitate a consiliului, cu excep ţia cazurilor prev ăzute la art. 
39 alin. (2) şi (4).
    (2) Dac ă rapoartele prev ăzute la alin. (1) nu sunt întocmite în termen de 30  
de zile de la înregistrarea proiectului, acestea se  consider ă implicit 
favorabile.
    ART. 45
    (1) În exercitarea atribu ţiilor ce îi revin consiliul local adopt ă hot ărâri, 
cu votul majorit ăţii membrilor prezen ţi, în afar ă de cazurile în care legea sau 
regulamentul de organizare şi func ţionare a consiliului cere o alt ă majoritate.
    (2) Se adopt ă cu votul majorit ăţii consilierilor locali în func ţie 
următoarele hot ărâri ale consiliului local:
    a) hot ărârile privind bugetul local;
    b) hot ărârile privind contractarea de împrumuturi, în cond i ţiile legii;
    c) hot ărârile prin care se stabilesc impozite şi taxe locale;
    d) hot ărârile privind participarea la programe de dezvolta re jude ţeană, 
regional ă, zonal ă sau de cooperare transfrontalier ă;
    e) hot ărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistic ă a localit ăţilor 
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şi amenajarea teritoriului;
    f) hot ărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte aut orit ăţi publice, cu 
persoane juridice române sau str ăine.
    (3) Hot ărârile privind patrimoniul se adopt ă cu votul a dou ă treimi din 
numărul total al consilierilor locali în func ţie.
    (4) Dac ă bugetul local nu poate fi adoptat dup ă dou ă şedin ţe consecutive, 
care vor avea loc la un interval de cel mult 7 zile , activitatea se va desf ăşura 
pe baza bugetului anului precedent pân ă la adoptarea noului buget, dar nu mai 
târziu de 45 de zile de la data public ării legii bugetului de stat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I.
    (5) Consiliul local stabile şte ca unele hot ărâri s ă fie luate prin vot 
secret. Hot ărârile cu caracter individual cu privire la persoan e vor fi luate 
întotdeauna prin vot secret, cu excep ţiile prev ăzute de lege. Procedurile de 
votare vor fi stabilite prin regulamentul de organi zare şi func ţionare a 
consiliului local.
    (6) Proiectele de hot ărâri pot fi propuse de consilieri locali, de primar , 
viceprimar sau de cet ăţeni. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, 
cu sprijinul secretarului unit ăţii administrativ-teritoriale şi al serviciilor 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului .
    ART. 46
    (1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hot ărârilor consilierul 
local care, fie personal, fie prin so ţ, so ţie, afini sau rude pân ă la gradul al 
patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în pr oblema supus ă dezbaterilor 
consiliului local.
    (2) Hot ărârile adoptate de consiliul local cu înc ălcarea dispozi ţiilor alin. 
(1) sunt nule de drept. Nulitatea se constat ă de c ătre instan ţa de contencios 
administrativ. Ac ţiunea poate fi introdus ă de orice persoan ă interesat ă.
    ART. 47
    Hot ărârile consiliului local se semneaz ă de pre şedintele de şedin ţă, ales în 
condi ţiile prev ăzute la art. 35, şi se contrasemneaz ă, pentru legalitate, de 
către secretar. În cazul în care pre şedintele de şedin ţă lipse şte sau refuz ă s ă 
semneze, hot ărârea consiliului local se semneaz ă de 3-5 consilieri locali.
    ART. 48
    (1) Secretarul unit ăţii administrativ-teritoriale nu va contrasemna hot ărârea 
în cazul în care consider ă c ă aceasta este ilegal ă. În acest caz, va depune în 
scris şi va expune consiliului local opinia sa motivat ă, care va fi consemnat ă în 
procesul-verbal al şedin ţei.
    (2) Secretarul unit ăţii administrativ-teritoriale va comunica hot ărârile 
consiliului local primarului şi prefectului de îndat ă, dar nu mai târziu de 10 
zile lucr ătoare de la data adopt ării.
    (3) Comunicarea, înso ţit ă de eventualele obiec ţii cu privire la legalitate, 
se face în scris de c ătre secretar şi va fi înregistrat ă într-un registru special 
destinat acestui scop.
    ART. 49
    (1) Hot ărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la 
data aducerii lor la cuno ştin ţă public ă, iar cele individuale, de la data 
comunic ării.
    (2) Aducerea la cuno ştin ţă public ă a hot ărârilor cu caracter normativ se face 
în termen de 5 zile de la data comunic ării oficiale c ătre prefect.
    ART. 50
    În unit ăţile administrativ-teritoriale în care cet ăţenii apar ţinând unei 
minorit ăţi na ţionale au o pondere de peste 20% din num ărul locuitorilor 
hot ărârile cu caracter normativ se aduc la cuno ştin ţă public ă şi în limba matern ă 
a cet ăţenilor apar ţinând minorit ăţii respective, iar cele cu caracter individual 
se comunic ă, la cerere, şi în limba matern ă.
    ART. 51
    (1) În exercitarea mandatului, consilierii loca li sunt în serviciul 
colectivit ăţii locale.
    (2) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului şi al aparatului 
de specialitate, s ă pun ă la dispozi ţie consilierilor locali, la cererea acestora, 
în termen de cel mult 10 zile lucr ătoare, informa ţiile necesare în vederea 
îndeplinirii mandatului.
    (3) Consilierii locali sunt obliga ţi ca, în îndeplinirea mandatului, s ă 
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organizeze periodic întâlniri cu cet ăţenii şi s ă acorde audien ţe.
    (4) Fiecare consilier local, precum şi viceprimarul sunt obliga ţi s ă prezinte 
un raport anual de activitate, care va fi f ăcut public prin grija secretarului.
    (5) Pentru participarea la şedin ţele consiliului local şi ale comisiilor de 
specialitate, consilierul local prime şte o indemniza ţie stabilit ă în condi ţiile 
legii.
    (6) Consilierii locali au dreptul la decontarea  cheltuielilor pe care le 
efectueaz ă în îndeplinirea mandatului lor, în condi ţiile legii.
    (7) Consiliul local poate hot ărî diminuarea cuantumului indemniza ţiei 
prev ăzute la alin. (5) şi a cotei în care se face decontarea conform preved erilor 
alin. (6), în concordan ţă cu posibilit ăţile de finan ţare.
    ART. 52
    La lucr ările consiliului local pot asista şi lua cuvântul, f ăr ă drept de vot, 
prefectul, pre şedintele consiliului jude ţean sau reprezentan ţii acestora, 
deputa ţii şi senatorii, mini ştrii şi ceilal ţi membri ai Guvernului, secretarii şi 
subsecretarii de stat, şefii serviciilor publice deconcentrate ale minister elor 
şi ale celorlalte organe centrale din unit ăţile administrativ-teritoriale, în 
problemele ce privesc domeniile de responsabilitate  a acestor servicii, precum şi 
persoanele interesate, invitate de primar.
    ART. 53
    (1) Locuitorii satelor care nu au consilieri lo cali ale şi în consiliile 
locale sunt reprezenta ţi la şedin ţele de consiliu de un delegat s ătesc.
    (2) Delegatul s ătesc este ales pe perioada mandatului consiliului l ocal de o 
adunare s ăteasc ă, convocat ă cu cel pu ţin 15 zile înainte de primar. Alegerea 
delegatului s ătesc se desf ăşoar ă în prezen ţa primarului sau a viceprimarului şi a 
minimum 2 consilieri desemna ţi prin hot ărârea consiliului local. Alegerea 
delegatului s ătesc se face cu majoritatea voturilor celor prezen ţi la aceast ă 
adunare. La adunarea s ăteasc ă pot participa to ţi cet ăţenii cu drept de vot şi 
domiciliul în satul respectiv.
-------------
    Alin. (2) al art. 53 a fost modificat de articolul unic din LEGE A nr. 375 din 
26 noiembrie 2009 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 3 decembrie 2009.

    (3) La discutarea problemelor privind satele re spective delega ţii s ăte şti vor 
fi invita ţi în mod obligatoriu. Votul acestora are caracter c onsultativ.
    (4) Delegatului s ătesc îi sunt aplicabile, în mod corespunz ător, prevederile 
art. 51 alin. (5) şi (6).
    ART. 54
    (1) Dup ă constituire consiliul local î şi organizeaz ă comisii de specialitate, 
pe principalele domenii de activitate.
    (2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate  numai consilierii locali.
    (3) Comisiile de specialitate î şi aleg câte un pre şedinte şi un secretar.
    (4) Comisiile de specialitate analizeaz ă şi avizeaz ă proiectele de hot ărâre 
din domeniul lor de activitate.
    (5) Comisiile de specialitate lucreaz ă în plen şi iau hot ărâri cu votul 
majorit ăţii membrilor lor.
    (6) Organizarea, func ţionarea şi atribu ţiile comisiilor de specialitate se 
stabilesc prin regulamentul de organizare şi func ţionare a consiliului local, 
respectându-se configura ţia politic ă rezultat ă în urma alegerilor locale.
    (7) Consiliile locale pot organiza, din proprie  ini ţiativ ă sau la ini ţiativa 
primarului, dup ă caz, comisii speciale de analiz ă şi verificare, pe perioad ă 
determinat ă. Componen ţa comisiei speciale de analiz ă şi verificare, obiectivele 
şi perioada de desf ăşurare a activit ăţilor acesteia se stabilesc prin hot ărâre a 
consiliului local. Membrii comisiei ac ţioneaz ă în limitele stabilite prin 
hot ărâre.

    SEC ŢIUNEA a 4-a
    Dizolvarea consiliului local

    ART. 55
    (1) Consiliul local se dizolv ă de drept sau prin referendum local. Consiliul 
local se dizolv ă de drept:
    a) în cazul în care acesta nu se întrune şte timp de dou ă luni consecutiv, 
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deşi a fost convocat conform prevederilor legale;
-------------
    Litera a) a alin. (1) al art. 55 a fost modific at ă de pct. 1 al art. I din 
LEGEA nr. 59 din 31 martie 2010 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 8 
aprilie 2010.

    b) în cazul în care nu a adoptat în 3 şedin ţe ordinare consecutive nicio 
hot ărâre;
    c) în situa ţia în care num ărul consilierilor locali se reduce sub jum ătate 
plus unu şi nu se poate completa prin suplean ţi.
    (2) Primarul, viceprimarul, secretarul unit ăţii administrativ-teritoriale, 
prefectul sau orice alt ă persoan ă interesat ă poate s ă sesizeze instan ţa de 
contencios administrativ cu privire la cazurile pre văzute la alin. (1). Instan ţa 
analizeaz ă situa ţia de fapt şi se pronun ţă cu privire la dizolvarea consiliului 
local. Hot ărârea instan ţei este definitiv ă şi se comunic ă prefectului.
-------------
    Alin. (2) al art. 55 a fost modificat de pct. 2  al art. I din LEGEA nr. 59 
din 31 martie 2010 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 8 aprilie 2010.

    (3) Consiliul local poate fi dizolvat prin refe rendum local, organizat în 
condi ţiile legii. Referendumul se organizeaz ă ca urmare a cererii adresate în 
acest sens prefectului de cel pu ţin 25% din num ărul cet ăţenilor cu drept de vot 
înscri şi pe listele electorale ale unit ăţii administrativ-teritoriale.
    (4) Cheltuielile pentru organizarea referendumu lui prev ăzut la alin. (3) se 
suport ă din bugetul local.
    (5) Referendumul local este organizat, în condi ţiile legii, de c ătre o 
comisie numit ă prin ordin al prefectului, compus ă dintr-un reprezentant al 
prefectului, câte un reprezentant al primarului, al  consiliului local şi al 
consiliului jude ţean şi un judec ător de la judec ătoria în a c ărei jurisdic ţie se 
afl ă unitatea administrativ-teritorial ă în cauz ă. Secretarul comisiei este 
asigurat de institu ţia prefectului.
    (6) Referendumul este valabil dac ă s-au prezentat la urne cel pu ţin jum ătate 
plus unu din num ărul total al locuitorilor cu drept de vot. Activita tea 
consiliului local înceteaz ă înainte de termen dac ă s-au pronun ţat în acest sens 
cel pu ţin jum ătate plus unu din num ărul total al voturilor valabil exprimate.
    (7) Stabilirea datei pentru organizarea alegeri i noului consiliu local se 
face de Guvern, la propunerea prefectului. Alegeril e se organizeaz ă în termen de 
maximum 90 de zile de la r ămânerea definitiv ă şi irevocabil ă a hot ărârii 
judec ătore şti prin care s-a constatat dizolvarea consiliului l ocal sau, dup ă caz, 
de la validarea rezultatului referendumului.
    (8) Pân ă la constituirea noului consiliu local, primarul sa u, în absen ţa 
acestuia, secretarul unit ăţii administrativ-teritoriale va rezolva problemele 
curente ale comunei, ora şului sau municipiului, potrivit competen ţelor şi 
atribu ţiilor ce îi revin, potrivit legii.
    (9) Consiliile locale pot organiza, din proprie  ini ţiativ ă sau din ini ţiativa 
primarului, dup ă caz, comisii mixte formate din consilieri locali, func ţionari 
publici şi al ţi speciali şti, pe perioad ă determinat ă. Componen ţa comisiilor 
mixte, obiectivele şi perioada de desf ăşurare a activit ăţii acestora se stabilesc 
prin hot ărâri ale consiliilor locale. Şedin ţele comisiilor mixte sunt publice.

    SEC ŢIUNEA a 5-a
    Suspendarea mandatului de consilier local

    ART. 56
    (1) Mandatul de consilier local se suspend ă de drept numai în cazul în care 
acesta a fost arestat preventiv. M ăsura arest ării preventive se comunic ă de 
îndat ă de c ătre instan ţa de judecat ă prefectului care, prin ordin, în termen de 
maximum 48 de ore de la comunicare, constat ă suspendarea mandatului.
--------------
    Alin. (1) al art. 56 a fost modificat de pct. 1  al art. unic din LEGEA nr. 13 
din 6 ianuarie 2012 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 20 ianuarie 2012.

    (2) Suspendarea dureaz ă pân ă la încetarea situa ţiei prev ăzute la alin. (1). 
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Ordinul de suspendare se comunic ă consilierului local, în termen de maximum 48 de 
ore de la emiterea ordinului.
--------------
    Alin. (2) al art. 56 a fost modificat de pct. 1  al art. unic din LEGEA nr. 13 
din 6 ianuarie 2012 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 20 ianuarie 2012.

    (3) În cazul în care consilierul local al c ărui mandat a fost suspendat a 
fost g ăsit nevinovat, acesta are dreptul la desp ăgubiri, în condi ţiile legii.

    CAP. III
    Primarul şi viceprimarul

    ART. 57
    (1) Comunele, ora şele şi municipiile au câte un primar şi un viceprimar, iar 
municipiile re şedin ţă de jude ţ au un primar şi 2 viceprimari, ale şi în condi ţiile 
legii.
    (2) Viceprimarul este subordonat primarului şi înlocuitorul de drept al 
acestuia, care îi poate delega atribu ţiile sale.
    (3) Viceprimarul este ales cu votul majorit ăţii consilierilor locali în 
func ţie, din rândul membrilor acestuia.*)
----
    *) Sintagma "membrilor acestuia" se refer ă la consilierii locali, membri ai 
consiliului local.

    (4) Schimbarea din func ţie a viceprimarului se poate face de consiliul loca l, 
prin hot ărâre adoptat ă cu votul majorit ăţii consilierilor în func ţie, la 
propunerea primarului sau a unei treimi din num ărul consilierilor locali în 
func ţie.
    (5) Pe durata mandatului, primarul şi viceprimarul primesc o indemniza ţie 
lunar ă, ca unic ă form ă de remunerare a activit ăţii corespunz ătoare func ţiei de 
primar, respectiv de viceprimar, şi care reprezint ă baza de calcul pentru 
stabilirea drepturilor şi obliga ţiilor care se determin ă în raport cu venitul 
salarial. Primarul şi viceprimarul nu beneficiaz ă de sporul de vechime în munc ă 
şi nici de alte sporuri prev ăzute de lege.
    (6) Durata mandatului constituie vechime în mun că şi în specialitatea 
studiilor absolvite.
    (7) Pe durata exercit ării mandatului, viceprimarul î şi p ăstreaz ă statutul de 
consilier local, f ăr ă a beneficia de indemniza ţia aferent ă acestui statut.
    ART. 58
    (1) Validarea alegerii primarului se face în te rmen de 20 de zile de la data 
desf ăşur ării alegerilor, în camera de consiliu a judec ătoriei în a c ărei raz ă 
teritorial ă se afl ă comuna sau ora şul, de c ătre un judec ător desemnat de 
pre şedintele judec ătoriei, dup ă îndeplinirea prevederilor art. 38 alin. (1) şi (1
^1) din Legea nr. 334/2006 , cu modific ările şi complet ările ulterioare.
------------
    Alin. (1) al art. 58 a fost modificat de pct. 2  al art. I din ORDONAN ŢA DE 
URGENŢĂ nr. 66 din 28 mai 2008 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 30 mai 
2008.

    (2) Invalidarea alegerii primarului se poate pr ounun ţa în cazurile prev ăzute 
la art. 31 alin. (4).
------------
    Art. 58 a fost modificat de pct. 5 al art. III din ORDONAN ŢA DE URGENŢĂ nr. 
20 din 27 februarie 2008 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 7 martie 
2008.

    ART. 59
    (1) Rezultatul valid ării sau invalid ării alegerii primarului se aduce la 
cuno ştin ţă prefectului şi se prezint ă în şedin ţa de constituire a consiliului 
local sau, dup ă caz, într-o şedin ţă extraordinar ă, de c ătre un judec ător desemnat 
de pre şedintele judec ătoriei.
    (2) În caz de invalidare a alegerii primarului,  Guvernul, la propunerea 
prefectului, va stabili data alegerilor. Acestea se  organizeaz ă în termen de 
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maximum 90 de zile de la data invalid ării sau, dup ă caz, de la data r ămânerii 
definitive şi irevocabile a hot ărârii judec ătore şti, în condi ţiile legii.
    ART. 60
    (1) Primarul depune în fa ţa consiliului local jur ământul prev ăzut la art. 32 
alin. (1).
    (2) Primarul care refuz ă s ă depun ă jur ământul este considerat demisionat de 
drept.
    ART. 61
    (1) Primarul îndepline şte o func ţie de autoritate public ă.
    (2) Primarul asigur ă respectarea drepturilor şi libert ăţilor fundamentale ale 
cet ăţenilor, a prevederilor Constitu ţiei, precum şi punerea în aplicare a 
legilor, a decretelor Pre şedintelui României, a hot ărârilor şi ordonan ţelor 
Guvernului, a hot ărârilor consiliului local; dispune m ăsurile necesare şi acord ă 
sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instruc ţiunilor cu caracter normativ ale 
mini ştrilor, ale celorlal ţi conduc ători ai autorit ăţilor administra ţiei publice 
centrale, ale prefectului, precum şi a hot ărârilor consiliului jude ţean, în 
condi ţiile legii.
    (3) Pentru punerea în aplicare a activit ăţilor date în competen ţa sa prin 
actele normative prev ăzute la alin. (2), primarul beneficiaz ă de un aparat de 
specialitate, pe care îl conduce.
    (4) Aparatul de specialitate al primarului este  structurat pe compartimente 
func ţionale, în condi ţiile legii. Compartimentele func ţionale ale acestuia sunt 
încadrate cu func ţionari publici şi personal contractual.
    (5) Primarul conduce serviciile publice locale.
    ART. 62
    (1) Primarul reprezint ă unitatea administrativ-teritorial ă în rela ţiile cu 
alte autorit ăţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române  ori str ăine, 
precum şi în justi ţie.
    (2) Semnul distinctiv al primarului este o e şarf ă în culorile drapelului 
naţional al României.
    (3) E şarfa va fi purtat ă, în mod obligatoriu, la solemnit ăţi, recep ţii, 
ceremonii publice şi la celebrarea c ăsătoriilor.
    (4) Modelul e şarfei se stabile şte prin hot ărâre a Guvernului.
    ART. 63
    (1) Primarul îndepline şte urm ătoarele categorii principale de atribu ţii:
    a) atribu ţii exercitate în calitate de reprezentant al statul ui, în 
condi ţiile legii;
    b) atribu ţii referitoare la rela ţia cu consiliul local;
    c) atribu ţii referitoare la bugetul local;
    d) atribu ţii privind serviciile publice asigurate cet ăţenilor;
    e) alte atribu ţii stabilite prin lege.
    (2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul înde pline şte func ţia de ofi ţer de 
stare civil ă şi de autoritate tutelar ă şi asigur ă func ţionarea serviciilor 
publice locale de profil, atribu ţii privind organizarea şi desf ăşurarea 
alegerilor, referendumului şi a recens ământului. Primarul îndepline şte şi alte 
atribu ţii stabilite prin lege.
    (3) În exercitarea atribu ţiilor prev ăzute la alin. (1) lit. b), primarul:
    a) prezint ă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind 
starea economic ă, social ă şi de mediu a unit ăţii administrativ-teritoriale;
    b) prezint ă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi inform ări;
    c) elaboreaz ă proiectele de strategii privind starea economic ă, social ă şi de 
mediu a unit ăţii administrativ-teritoriale şi le supune aprob ării consiliului 
local.
    (4) În exercitarea atribu ţiilor prev ăzute la alin. (1) lit. c), primarul:
    a) exercit ă func ţia de ordonator principal de credite;
    b) întocme şte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerci ţiului 
bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local;
    c) ini ţiaz ă, în condi ţiile legii, negocieri pentru contractarea de 
împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele unit ăţii administrativ-
teritoriale;
    d) verific ă, prin compartimentele de specialitate, corecta înr egistrare 
fiscal ă a contribuabililor la organul fiscal teritorial, a tât a sediului social 
principal, cât şi a sediului secundar.

Pagina 18



LEGE           (A)   215 23/04/2001 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

    (5) În exercitarea atribu ţiilor prev ăzute la alin. (1) lit. d), primarul:
    a) coordoneaz ă realizarea serviciilor publice de interes local pr estate prin 
intermediul aparatului de specialitate sau prin int ermediul organismelor 
prestatoare de servicii publice şi de utilitate public ă de interes local;
    b) ia m ăsuri pentru prevenirea şi, dup ă caz, gestionarea situa ţiilor de 
urgen ţă;
    c) ia m ăsuri pentru organizarea execut ării şi executarea în concret a 
activit ăţilor din domeniile prev ăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d);
    d) ia m ăsuri pentru asigurarea inventarierii, eviden ţei statistice, 
inspec ţiei şi controlului efectu ării serviciilor publice de interes local 
prev ăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d), precum şi a bunurilor din patrimoniul 
public şi privat al unit ăţii administrativ-teritoriale;
    e) nume şte, sanc ţioneaz ă şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea 
raporturilor de serviciu sau, dup ă caz, a raporturilor de munc ă, în condi ţiile 
legii, pentru personalul din cadrul aparatului de s pecialitate, precum şi pentru 
conduc ătorii institu ţiilor şi serviciilor publice de interes local;
    f) asigur ă elaborarea planurilor urbanistice prev ăzute de lege, le supune 
aprob ării consiliului local şi ac ţioneaz ă pentru respectarea prevederilor 
acestora;
    g) emite avizele, acordurile şi autoriza ţiile date în competen ţa sa prin lege 
şi alte acte normative;
    h) asigur ă realizarea lucr ărilor şi ia m ăsurile necesare conform ării cu 
prevederile angajamentelor asumate în procesul de i ntegrare european ă în domeniul 
protec ţiei mediului şi gospod ăririi apelor pentru serviciile furnizate 
cet ăţenilor.
    (6) Pentru exercitarea corespunz ătoare a atribu ţiilor sale, primarul 
colaboreaz ă cu serviciile publice deconcentrate ale ministerel or şi celorlalte 
organe de specialitate ale administra ţiei publice centrale din unit ăţile 
administrativ-teritoriale, precum şi cu consiliul jude ţean.
    (7) Numirea conduc ătorilor institu ţiilor şi serviciilor publice de interes 
local se face pe baza concursului organizat potrivi t procedurilor şi criteriilor 
aprobate de consiliul local, la propunerea primarul ui, în condi ţiile legii. 
Numirea se face prin dispozi ţia primarului, având anexat contractul de 
management.
    ART. 64
    (1) În exercitarea atribu ţiilor de autoritate tutelar ă şi de ofi ţer de stare 
civil ă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative pri vitoare la recens ământ, 
la organizarea şi desf ăşurarea alegerilor, la luarea m ăsurilor de protec ţie 
civil ă, precum şi a altor atribu ţii stabilite prin lege, primarul ac ţioneaz ă şi 
ca reprezentant al statului în comuna sau în ora şul în care a fost ales.
    (2) În aceast ă calitate, primarul poate solicita prefectului, în condi ţiile 
legii, sprijinul conduc ătorilor serviciilor publice deconcentrate ale 
ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale adminis tra ţiei publice 
centrale din unit ăţile administrativ-teritoriale, dac ă sarcinile ce îi revin nu 
pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.
    ART. 65
    Atribu ţiile de ofi ţer de stare civil ă şi de autoritate tutelar ă pot fi 
delegate şi secretarului unit ăţii administrativ-teritoriale sau altor func ţionari 
publici din aparatul de specialitate cu competen ţe în acest domeniu, potrivit 
legii.
    ART. 66
    (1) Primarii comunelor pot angaja, în limita nu mărului maxim de posturi 
aprobate, un consilier personal. Primarii ora şelor, municipiilor şi ai 
municipiilor re şedin ţă de jude ţ pot înfiin ţa, în limita num ărului maxim de 
posturi aprobate, cabinetul primarului, compartimen t distinct format din:
    a) maximum dou ă persoane, la ora şe şi municipii;
    b) maximum 4 persoane, la municipii re şedin ţă de jude ţ.
--------------
    Alin. (1) al art. 66 a fost modificat de pct. 1  al art. X din ORDONAN ŢA DE 
URGENŢĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 
6 octombrie 2009.

    (2) Personalul prev ăzut la alin. (1) este numit şi eliberat din func ţie de 

Pagina 19



LEGE           (A)   215 23/04/2001 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

către primar.
    (3) Personalul prev ăzut la alin. (1) î şi desf ăşoar ă activitatea în baza unui 
contract individual de munc ă pe durat ă determinat ă, încheiat în condi ţiile legii, 
pe durata mandatului primarului.
    (4) Atribu ţiile personalului prev ăzut la alin. (1) se stabilesc prin 
dispozi ţie a primarului.
    ART. 67
    (1) Primarul general al municipiului Bucure şti, asimilat demnitarului, poate 
înfiin ţa, în limita num ărului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarul ui 
general, compartiment distinct, care cuprinde urm ătoarele func ţii de execu ţie de 
specialitate: director de cabinet, asistent de cabi net, consilier personal, 
secretar personal şi curier personal.
--------------
    Alin. (1) al art. 67 a fost modificat de pct. 2  al art. X din ORDONAN ŢA DE 
URGENŢĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 
6 octombrie 2009.

    (1^1) Num ărul maxim de posturi din cabinetul primarului gener al al 
municipiului Bucure şti este de 13.
--------------
    Alin. (1^1) al art. 67 a fost introdus de pct. 3 al art. X din ORDONAN ŢA DE 
URGENŢĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 
6 octombrie 2009.

    (2) Salarizarea personalului din cadrul cabinet ului primarului general al 
municipiului Bucure şti se va face potrivit cap. II lit. B din anexa nr.  1 la 
Ordonan ţa Guvernului nr. 3/2006  privind cre şterile salariale ce se vor acorda în 
anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonan ţei de urgen ţă a 
Guvernului nr. 24/2000  privind sistemul de stabilire a salariilor de baz ă pentru 
personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit 
anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998  privind sistemul de stabilire a 
salariilor de baz ă în sectorul bugetar şi a indemniza ţiilor pentru persoane care 
ocup ă func ţii de demnitate public ă, aprobat ă cu modific ări prin Legea nr. 
323/2006 .
    ART. 68
    (1) În exercitarea atribu ţiilor sale primarul emite dispozi ţii cu caracter 
normativ sau individual. Acestea devin executorii n umai dup ă ce sunt aduse la 
cuno ştin ţă public ă sau dup ă ce au fost comunicate persoanelor interesate, dup ă 
caz.
    (2) Prevederile art. 48 şi ale art. 49 alin. (2) se aplic ă în mod 
corespunz ător.
    ART. 69
    (1) Mandatul primarului este de 4 ani şi se exercit ă pân ă la depunerea 
jur ământului de c ătre primarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi  prelungit, 
prin lege organic ă, în caz de r ăzboi, calamitate natural ă, dezastru sau sinistru 
deosebit de grav.
    (2) Mandatul primarului înceteaz ă de drept în condi ţiile legii statutului 
ale şilor locali, precum şi în urm ătoarele situa ţii:
    a) dac ă acesta se afl ă în imposibilitatea exercit ării func ţiei datorit ă unei 
boli grave, certificate, care nu permite desf ăşurarea activit ăţii în bune 
condi ţii timp de 6 luni pe parcursul unui an calendaristi c;
    b) dac ă acesta nu î şi exercit ă, în mod nejustificat, mandatul timp de 45 de 
zile consecutiv.
    (3) În cazurile prev ăzute la alin. (2), prefectul, prin ordin, ia act de  
încetarea mandatului primarului.
    (4) Ordinul prefectului poate fi atacat de prim ar la instan ţa de contencios 
administrativ în termen de 10 zile de la comunicare .
    (5) Instan ţa de contencios administrativ este obligat ă s ă se pronun ţe în 
termen de 30 de zile. În acest caz, procedura preal abil ă nu se mai efectueaz ă, 
iar hot ărârea primei instan ţe este definitiv ă şi irevocabil ă.
    (6) Data organiz ării alegerilor pentru func ţia de primar se stabile şte de 
Guvern, la propunerea prefectului. Acestea se organ izeaz ă în termen de maximum 90 
de zile de la expirarea termenului prev ăzut la alin. (4) sau de la data 
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pronun ţării hot ărârii instan ţei, în condi ţiile alin. (5).
    ART. 70
    (1) Mandatul primarului înceteaz ă ca urmare a rezultatului unui referendum 
local având ca obiect demiterea acestuia, organizat  în condi ţiile legii, conform 
procedurii prev ăzute la art. 55 alin. (3)-(7).
    (2) Referendumul pentru încetarea mandatului pr imarului se organizeaz ă ca 
urmare a cererii adresate în acest sens prefectului  de locuitorii comunei, 
ora şului sau municipiului, ca urmare a nesocotirii de c ătre acesta a intereselor 
generale ale colectivit ăţii locale sau a neexercit ării atribu ţiilor ce îi revin, 
potrivit legii, inclusiv a celor pe care le exercit ă ca reprezentant al statului.
    (3) Cererea va cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele şi 
prenumele, data şi locul na şterii, seria şi num ărul buletinului sau ale c ăr ţii de 
identitate şi semn ătura olograf ă ale cet ăţenilor care au solicitat organizarea 
referendumului.
    (4) Organizarea referendumului trebuie s ă fie solicitat ă, în scris, de cel 
puţin 25% dintre locuitorii cu drept de vot. Acest pro cent trebuie s ă fie 
realizat în fiecare dintre localit ăţile componente ale comunei, ora şului sau 
municipiului.
    ART. 71
    (1) Mandatul primarului se suspend ă de drept numai în cazul în care acesta a 
fost arestat preventiv. M ăsura arest ării preventive se comunic ă de îndat ă de 
către instan ţa de judecat ă prefectului care, prin ordin, în termen de maximum  48 
de ore de la comunicare, constat ă suspendarea mandatului.
--------------
    Alin. (1) al art. 71 a fost modificat de pct. 2  al art. unic din LEGEA nr. 13 
din 6 ianuarie 2012 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 20 ianuarie 2012.

    (2) Ordinul de suspendare se comunic ă, în termen de maximum 48 de ore de la 
emitere, primarului.
--------------
    Alin. (2) al art. 71 a fost modificat de pct. 2  al art. unic din LEGEA nr. 13 
din 6 ianuarie 2012 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 20 ianuarie 2012.

    (3) Suspendarea dureaz ă pân ă la încetarea situa ţiei prev ăzute la alin. (1).
    (4) Dac ă primarul suspendat din func ţie a fost g ăsit nevinovat, acesta are 
dreptul, în condi ţiile legii, la plata drepturilor salariale corespun zătoare 
perioadei în care a fost suspendat.
    (5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplic ă şi viceprimarului.
    ART. 72
    (1) În caz de vacan ţă a func ţiei de primar, precum şi în caz de suspendare 
din func ţie a acestuia, atribu ţiile ce îi sunt conferite prin prezenta lege vor 
fi exercitate de drept de viceprimar sau, dup ă caz, de unul dintre viceprimari, 
desemnat de consiliul local cu votul secret al majo rit ăţii consilierilor locali 
în func ţie.
    (2) În situa ţia prev ăzut ă la alin. (1), consiliul local poate delega, prin 
hot ărâre, din rândul membrilor s ăi, un consilier local care va îndeplini temporar 
atribu ţiile viceprimarului.
    (3) În situa ţia în care sunt suspenda ţi din func ţie, în acela şi timp, atât 
primarul, cât şi viceprimarul, consiliul local deleag ă un consilier local care va 
îndeplini atât atribu ţiile primarului, cât şi pe cele ale viceprimarului, pân ă la 
încetarea suspend ării.
    (4) Dac ă devin vacante, în acela şi timp, atât func ţia de primar, cât şi cea 
de viceprimar, consiliul local alege un nou vicepri mar, prevederile alin. (1) şi 
(2) aplicându-se pân ă la alegerea unui nou primar. Data organiz ării alegerilor 
pentru func ţia de primar se stabile şte de Guvern, la propunerea prefectului. 
Alegerile se organizeaz ă în termen de maximum 90 de zile de la vacantarea 
func ţiei de primar.

    CAP. IV
    Institu ţiile, serviciile publice de interes local şi aparatul de specialitate 
al primarului

    ART. 73
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    Consiliile locale pot înfiin ţa şi organiza institu ţii şi servicii publice de 
interes local în principalele domenii de activitate , potrivit specificului şi 
nevoilor locale, cu respectarea prevederilor legale  şi în limita mijloacelor 
financiare de care dispun.
    ART. 74
    (1) Numirea şi eliberarea din func ţie a personalului din cadrul institu ţiilor 
şi serviciilor publice de interes local se fac de co nduc ătorii acestora, în 
condi ţiile legii.
    (2) Numirea şi eliberarea din func ţie a personalului din aparatul de 
specialitate al primarului se fac de primar, în con di ţiile legii.
    ART. 75
    Func ţionarii din cadrul institu ţiilor şi serviciilor publice de interes local 
şi din cadrul aparatului de specialitate al primarul ui se bucur ă de stabilitate 
în func ţie, în condi ţiile legii.
    ART. 76
    (1) În raporturile dintre cet ăţeni şi autorit ăţile administra ţiei publice 
locale se folose şte limba român ă.
    (2) În unit ăţile administrativ-teritoriale în care cet ăţenii apar ţinând unei 
minorit ăţi na ţionale au o pondere de peste 20% din num ărul locuitorilor, în 
raporturile lor cu autorit ăţile administra ţiei publice locale, cu aparatul de 
specialitate şi organismele subordonate consiliului local, ace ştia se pot adresa, 
oral sau în scris, şi în limba lor matern ă şi vor primi r ăspunsul atât în limba 
română, cât şi în limba matern ă.
    (3) În condi ţiile prev ăzute la alin. (2), în posturile care au atribu ţii 
privind rela ţii cu publicul vor fi încadrate şi persoane care cunosc limba 
matern ă a cet ăţenilor apar ţinând minorit ăţii respective.
    (4) Autorit ăţile administra ţiei publice locale vor asigura inscrip ţionarea 
denumirii localit ăţilor şi a institu ţiilor publice de sub autoritatea lor, precum 
şi afi şarea anun ţurilor de interes public şi în limba matern ă a cet ăţenilor 
apar ţinând minorit ăţii respective, în condi ţiile prev ăzute la alin. (2).
    (5) Actele oficiale se întocmesc în mod obligat oriu în limba român ă.
    ART. 77
    Primarul, viceprimarul, secretarul unit ăţii administrativ-teritoriale şi 
aparatul de specialitate al primarului constituie o  structur ă func ţional ă cu 
activitate permanent ă, denumit ă prim ăria comunei, ora şului sau municipiului, care 
duce la îndeplinire hot ărârile consiliului local şi dispozi ţiile primarului, 
solu ţionând problemele curente ale colectivit ăţii locale.

    CAP. V
    Administra ţia public ă a municipiului Bucure şti

    ART. 78
    Municipiul Bucure şti este organizat în 6 subdiviziuni administrativ-
teritoriale, numite sectoare.
    ART. 79
    (1) Sectoarele municipiului Bucure şti au câte un primar şi un viceprimar, iar 
municipiul Bucure şti are un primar general şi 2 viceprimari.
    (2) Validarea alegerii primarului general al mu nicipiului Bucure şti se face 
de pre şedintele Tribunalului Bucure şti, în condi ţiile prezentei legi.
    ART. 80
    Autorit ăţile administra ţiei publice locale din municipiul Bucure şti sunt 
Consiliul General al Municipiului Bucure şti şi consiliile locale ale sectoarelor, 
ca autorit ăţi deliberative, precum şi primarul general al municipiului Bucure şti 
şi primarii sectoarelor, ca autorit ăţi executive, alese în condi ţiile legii 
pentru alegerea autorit ăţilor administra ţiei publice locale.
    ART. 81
    (1) Consiliile locale ale sectoarelor municipiu lui Bucure şti se constituie, 
func ţioneaz ă şi pot fi dizolvate în condi ţiile prev ăzute de dispozi ţiile 
prezentei legi pentru consiliile locale, care se ap lic ă în mod corespunz ător.
    (2) Consiliile locale ale sectoarelor municipiu lui Bucure şti exercit ă, în 
principal, urm ătoarele atribu ţii:
    a) aleg, din rândul consilierilor, consilierul care conduce şedin ţele 
consiliului, precum şi un viceprimar; ace ştia î şi p ăstreaz ă calitatea de 
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consilier;
    b) aprob ă regulamentul de organizare şi func ţionare a consiliului;
    c) avizeaz ă studii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-social ă, de 
organizare şi amenajare a teritoriului şi urbanism, inclusiv participarea la 
programe de dezvoltare regional ă şi zonal ă, în condi ţiile legii, pe care le 
supune spre aprobare Consiliului General al Municip iului Bucure şti;
    d) aprob ă bugetul local, împrumuturile, vir ările de credite şi modul de 
utilizare a rezervei bugetare; aprob ă contul de încheiere a exerci ţiului bugetar; 
stabilesc impozite şi taxe locale, precum şi taxe speciale, în condi ţiile legii;
    e) aprob ă, la propunerea primarului, în condi ţiile legii, organigrama, statul 
de func ţii, num ărul de personal şi regulamentul de organizare şi func ţionare ale 
aparatului de specialitate şi ale serviciilor publice de interes local.
    f) administreaz ă, în condi ţiile legii, bunurile proprietate public ă sau 
privat ă a municipiului, de pe raza sectorului, pe baza hot ărârii Consiliului 
General al Municipiului Bucure şti;
    g) hot ăr ăsc cu privire la concesionarea sau închirierea serv iciilor publice 
de sub autoritatea lor, în condi ţiile legii;
    h) înfiin ţeaz ă institu ţii, societ ăţi comerciale şi servicii publice; 
instituie, cu respectarea criteriilor generale stab ilite prin lege, norme de 
organizare şi func ţionare pentru institu ţiile şi serviciile publice, precum şi 
pentru societ ăţile comerciale pe care le înfiin ţeaz ă sau care se afl ă sub 
autoritatea lor; numesc şi elibereaz ă din func ţie, în condi ţiile legii, 
conduc ătorii institu ţiilor publice şi ai serviciilor publice de interes local;
    i) aprob ă, în condi ţiile legii, planurile urbanistice zonale şi de detaliu 
ale sectoarelor, pe care le comunic ă Consiliului General al Municipiului 
Bucure şti; aprob ă, în limitele competen ţelor lor, documenta ţiile tehnico-
economice pentru lucr ările de investi ţii de interes local şi asigur ă condi ţiile 
necesare pentru realizarea lor, în concordan ţă cu prevederile planului urbanistic 
general al municipiului Bucure şti şi ale regulamentului aferent;
    j) asigur ă, potrivit competen ţelor lor, condi ţiile necesare bunei func ţion ări 
a institu ţiilor şi serviciilor publice de educa ţie, s ănătate, cultur ă, tineret şi 
sport, ap ărarea ordinii publice, de interes local; urm ăresc şi controleaz ă 
activitatea acestora;
    k) contribuie la organizarea activit ăţilor ştiin ţifice, culturale, artistice, 
sportive şi de agrement;
    l) contribuie la asigurarea ordinii publice, an alizeaz ă activitatea Poli ţiei 
Comunitare şi propune m ăsuri de îmbun ăt ăţire a acesteia;
    m) ac ţioneaz ă pentru protec ţia şi refacerea mediului, în scopul cre şterii 
calit ăţii vie ţii; contribuie la protec ţia, conservarea, restaurarea şi punerea în 
valoare a monumentelor istorice şi de arhitectur ă, a parcurilor şi a 
rezerva ţiilor naturale;
    n) contribuie la realizarea m ăsurilor de protec ţie şi asisten ţă social ă, 
asigur ă protec ţia drepturilor copilului, potrivit legisla ţiei în vigoare; aprob ă 
criteriile pentru repartizarea locuin ţelor sociale; înfiin ţeaz ă şi asigur ă 
func ţionarea unor institu ţii de binefacere de interes local;
    o) înfiin ţeaz ă şi organizeaz ă târguri, pie ţe, oboare, locuri şi parcuri de 
distrac ţie, baze sportive şi asigur ă buna func ţionare a acestora;
    p) hot ăr ăsc, în condi ţiile legii, cu acordul Consiliului General al 
Municipiului Bucure şti, cooperarea sau asocierea cu autorit ăţi ale administra ţiei 
publice locale din ţar ă sau din str ăin ătate, precum şi aderarea la asocia ţii 
naţionale şi interna ţionale ale autorit ăţilor administra ţiei publice locale, în 
vederea promov ării unor interese comune;
    q) hot ăr ăsc, în condi ţiile legii, cu acordul prealabil al Consiliului Gen eral 
al Municipiului Bucure şti, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice r omâne 
sau str ăine, cu organiza ţii neguvernamentale şi cu al ţi parteneri sociali, în 
vederea finan ţării şi realiz ării în comun a unor ac ţiuni, lucr ări, servicii sau 
proiecte de interes public local;
    r) asigur ă libertatea comer ţului şi încurajeaz ă libera ini ţiativ ă, în 
condi ţiile legii;
    s) sprijin ă, în condi ţiile legii, activitatea cultelor religioase.
    (3) Atribu ţiile prev ăzute la alin. (2) lit. c)-h), p) şi q) pot fi exercitate 
numai pe baza împuternicirii exprese date prin hot ărâre a Consiliului General al 
Municipiului Bucure şti.
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    (4) Consiliile locale ale sectoarelor exercit ă şi alte atribu ţii stabilite 
prin lege sau delegate de Consiliul General al Muni cipiului Bucure şti.
    ART. 82
    Consiliul General al Municipiului Bucure şti se constituie, func ţioneaz ă şi 
îndepline şte atribu ţiile prev ăzute de dispozi ţiile prezentei legi pentru 
consiliile locale, care se aplic ă în mod corespunz ător.
    ART. 83
    (1) Primarii şi viceprimarii sectoarelor municipiului Bucure şti func ţioneaz ă 
în condi ţiile prev ăzute de dispozi ţiile prezentei legi pentru primarii şi 
viceprimarii comunelor şi ora şelor şi îndeplinesc atribu ţiile stabilite de lege 
pentru ace ştia, cu excep ţia celor referitoare la consultarea popula ţiei prin 
referendum, organizat pentru solu ţionarea problemelor locale de interes deosebit, 
şi la m ăsurile prev ăzute de lege pentru desf ăşurarea adun ărilor publice, care se 
exercit ă numai de primarul general al municipiului Bucure şti.
    (2) Primarilor şi viceprimarilor sectoarelor municipiului Bucure şti li se 
aplic ă în mod corespunz ător dispozi ţiile prezentei legi cu privire la suspendare 
şi demitere.
    (3) Primarul general şi viceprimarii municipiului Bucure şti func ţioneaz ă şi 
îndeplinesc atribu ţiile prev ăzute de dispozi ţiile prezentei legi pentru primarii 
şi viceprimarii comunelor şi ora şelor, care se aplic ă în mod corespunz ător.
    (4) Primarului general şi viceprimarilor municipiului Bucure şti li se aplic ă 
în mod corespunz ător dispozi ţiile prezentei legi cu privire la suspendare şi 
demitere.
    ART. 84
    Secretarilor sectoarelor municipiului Bucure şti şi secretarului general al 
municipiului Bucure şti le sunt aplicabile în mod corespunz ător prevederile cap. 
X.
    ART. 85
    Hot ărârile Consiliului General al Municipiului Bucure şti şi dispozi ţiile cu 
caracter normativ ale primarului general sunt oblig atorii şi pentru autorit ăţile 
administra ţiei publice locale organizate în sectoarele municip iului Bucure şti.
    ART. 86
    (1) Primarul general al municipiului Bucure şti împreun ă cu primarii 
sectoarelor municipiului Bucure şti se întrunesc cel pu ţin o dat ă pe lun ă, la 
convocarea primarului general sau la propunerea a c el pu ţin 3 primari de 
sectoare. La şedin ţe se analizeaz ă modul în care sunt duse la îndeplinire 
hot ărârile Consiliului General al Municipiului Bucure şti şi dispozi ţiile cu 
caracter normativ ale primarului general şi se prezint ă inform ări reciproce 
privitoare la activitatea consiliilor locale de sec tor, avându-se în vedere 
corelarea unor activit ăţi necesare în vederea bunei func ţion ări a administra ţiei 
municipiului Bucure şti. La şedin ţe particip ă de drept şi prefectul municipiului 
Bucure şti.
    (2) Primarii sectoarelor particip ă de drept la şedin ţele Consiliului General 
al Municipiului Bucure şti şi pot avea interven ţii la dezbaterea problemelor 
aflate pe ordinea de zi.
    (3) La şedin ţele comisiilor Consiliului General al Municipiului Bucure şti pot 
participa pre şedin ţii comisiilor de specialitate ale consiliilor local e de 
sector.
    (4) Pre şedin ţii comisiilor de specialitate ale consiliilor local e de sector 
au dreptul s ă intervin ă la discu ţii, f ăr ă a avea drept de vot.

    CAP. VI
    Consiliul jude ţean

    SEC ŢIUNEA 1
    Constituirea şi componen ţa consiliului jude ţean

    ART. 87
    (1) Consiliul jude ţean este autoritatea administra ţiei publice locale, 
constituit ă la nivel jude ţean pentru coordonarea activit ăţii consiliilor 
comunale, or ăşeneşti şi municipale, în vederea realiz ării serviciilor publice de 
interes jude ţean.
    (2) Consiliul jude ţean este compus din consilieri jude ţeni, ale şi prin vot 
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universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condi ţiile legii.
    ART. 88
    (1) Num ărul membrilor fiec ărui consiliu jude ţean se stabile şte prin ordin al 
prefectului, în func ţie de num ărul locuitorilor jude ţului, raportat de Institutul 
Naţional de Statistic ă la data de 1 ianuarie a anului în curs sau, dup ă caz, la 
data de 1 iulie a anului care preced ă alegerile, dup ă cum urmeaz ă:
*T*
───────────────────────────────────────────────
       Num ărul                       Num ărul
    locuitorilor jude ţului       consilierilor
───────────────────────────────────────────────
 - pân ă la 350.000                     30
 - între 350.001-500.000               32
 - între 500.001-650.000               34
 - peste 650.000                       36
───────────────────────────────────────────────
*ST*
    (2) Consiliul jude ţean ales în conformitate cu prevederile legii se 
completeaz ă cu pre şedintele consiliului jude ţean, care are drept de vot şi 
conduce şedin ţele acestuia.
--------------
    Art. 88 a fost modificat de pct. 4 al art. 78 al Titlului III din LEGEA nr. 
35 din 13 martie 2008 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 13 martie 2008.

    ART. 89
    (1) Validarea alegerii pre şedintelui consiliului jude ţean se face în termen 
de 20 de zile de la data desf ăşur ării alegerilor, în camera de consiliu a 
tribunalului, de c ătre pre şedintele tribunalului sau înlocuitorul acestuia, du pă 
îndeplinirea prevederilor art. 38 alin. (1) şi (1^1) din Legea nr. 334/2006 , cu 
modific ările şi complet ările ulterioare.
    (2) Invalidarea alegerii pre şedintelui consiliului jude ţean se poate pronun ţa 
în cazurile prev ăzute la art. 31 alin. (4).
    (3) Rezultatul valid ării sau invalid ării alegerii pre şedintelui consiliului 
jude ţean se aduce la cuno ştin ţă public ă.
    (4) Hot ărârea de validare sau invalidare a pre şedintelui consiliului jude ţean 
poate fi atacat ă de cei interesa ţi la curtea de apel în termen de dou ă zile de la 
aducerea la cuno ştin ţă public ă.
    (5) Curtea de apel se pronun ţă în termen de dou ă zile de la sesizare, 
hot ărârea fiind definitiv ă şi irevocabil ă.
    (6) În termen de dou ă zile de la r ămânerea definitiv ă şi irevocabil ă a 
hot ărârii de validare, pre şedintele consiliului jude ţean care a fost validat 
depune în fa ţa pre şedintelui tribunalului şi a prefectului, în şedin ţă public ă, 
următorul jur ământ în limba român ă: «Jur s ă respect Constitu ţia şi legile ţării 
şi s ă fac, cu bun ă-credin ţă, tot ceea ce st ă în puterile şi priceperea mea pentru 
binele locuitorilor jude ţului .... . A şa s ă-mi ajute Dumnezeu!»
    (7) Pre şedintele consiliului jude ţean care refuz ă s ă depun ă jur ământul este 
considerat demisionat de drept.
    (8) Jur ământul poate fi depus şi f ăr ă formul ă religioas ă.
    (9) În caz de invalidare a alegerii pre şedintelui consiliului jude ţean sau 
demisie, se aplic ă în mod corespunz ător prevederile art. 59 alin. (2).
-------------
    Art. 89 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONAN ŢA DE URGENŢĂ nr. 66 
din 28 mai 2008 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 30 mai 2008.

    ART. 89^1
    (1) Constituirea consiliilor jude ţene se face în termen de 3 zile de la data 
depunerii jur ământului de c ătre pre şedintele consiliului jude ţean. Convocarea 
consilierilor declara ţi ale şi pentru şedin ţa de constituire se face de c ătre 
pre şedintele consiliului jude ţean. La şedin ţa de constituire pot participa 
prefectul sau un reprezentat al acestuia.
    (2) Şedin ţa este legal constituit ă dac ă particip ă cel pu ţin dou ă treimi din 
numărul consilierilor jude ţeni ale şi. În cazul în care nu se poate asigura 
aceast ă majoritate, şedin ţa se va organiza, în acelea şi condi ţii, peste dou ă 
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zile, la convocarea pre şedintelui consiliului jude ţean. Dac ă nici la a doua 
convocare reuniunea nu este legal constituit ă, se va proceda la o nou ă convocare 
de c ătre pre şedintele consiliului jude ţean, peste alte dou ă zile, în acelea şi 
condi ţii.
    (3) În situa ţia în care consiliul jude ţean nu se poate reuni nici la aceast ă 
ultim ă convocare, din cauza absen ţei f ăr ă motive temeinice a consilierilor, 
pre şedintele consiliului jude ţean va declara vacante, prin dispozi ţie, locurile 
consilierilor ale şi care au lipsit nemotivat de la cele 3 convoc ări anterioare, 
urmând s ă fie completate cu suplean ţi conform procedurilor prev ăzute la alin. 
(2).
    (4) Dac ă locurile vacante nu pot fi completate cu suplean ţi înscri şi pe 
listele de candida ţi respective, se va proceda la organizarea alegeril or pentru 
completarea locurilor vacante în termen de 30 de zi le, în condi ţiile Legii pentru 
alegerea autorit ăţilor administra ţiei publice locale.
    (5) Dispozi ţia pre şedintelui consiliului jude ţean prin care se declar ă 
vacante locurile consilierilor care au lipsit nemot ivat poate fi atacat ă de cei 
în cauz ă la instan ţa de contencios administrativ, în termen de 5 zile de la 
comunicare. Hot ărârea instan ţei este definitiv ă şi irevocabil ă.
    (6) Absen ţa consilierilor de la şedin ţa de constituire este considerat ă 
motivat ă dac ă se face dovada c ă aceasta a intervenit din cauza unei boli care a 
necesitat spitalizarea sau a f ăcut imposibil ă prezen ţa acestora, a unei deplas ări 
în str ăin ătate în interes de serviciu sau a unor evenimente d e for ţă major ă.
-------------
    Art. 89^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONAN ŢA DE URGENŢĂ nr. 66 
din 28 mai 2008 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 30 mai 2008.

    ART. 89^2
    (1) Lucr ările şedin ţei de constituire sunt conduse de pre şedintele 
consiliului jude ţean.
    (2) Pentru validarea mandatelor, consiliile jud eţene aleg prin vot deschis, 
dintre membrii lor, pe întreaga durat ă a mandatului, o comisie de validare 
alc ătuit ă din 3-5 consilieri ale şi.
    (3) Comisia de validare examineaz ă legalitatea alegerii fiec ărui consilier 
jude ţean şi propune consiliului validarea sau invalidarea man datelor.
    (4) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier 
jude ţean numai în cazul în care se constat ă înc ălcarea condi ţiilor de 
eligibilitate sau dac ă alegerea consilierului jude ţean s-a f ăcut prin fraud ă 
electoral ă, constatat ă în condi ţiile Legii pentru alegerea autorit ăţilor 
administra ţiei publice locale.
    (5) Validarea sau invalidarea mandatelor se fac e în ordine alfabetic ă, cu 
votul deschis al majorit ăţii consilierilor jude ţeni prezen ţi la şedin ţă. Persoana 
al c ărei mandat este supus valid ării sau invalid ării nu particip ă la vot.
-------------
    Art. 89^2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONAN ŢA DE URGENŢĂ nr. 66 
din 28 mai 2008 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 30 mai 2008.

    ART. 89^3
    (1) Hot ărârea de validare sau invalidare a mandatelor poate  fi atacat ă de cei 
interesa ţi la instan ţa de contencios administrativ în termen de 5 zile d e la 
adoptare sau, în cazul celor absen ţi de la şedin ţă, de la comunicare.
    (2) Instan ţa de contencios administrativ se pronun ţă în cel mult 15 de zile. 
În acest caz, procedura prealabil ă nu se mai efectueaz ă, iar hot ărârea primei 
instan ţe este definitiv ă şi irevocabil ă.
-------------
    Art. 89^3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONAN ŢA DE URGENŢĂ nr. 66 
din 28 mai 2008 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 30 mai 2008.

    ART. 90
    Dispozi ţiile art. 32-34 se aplic ă în mod corespunz ător şi consilierilor 
jude ţeni.
-------------
    Art. 90 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONAN ŢA DE URGENŢĂ nr. 66 
din 28 mai 2008 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 30 mai 2008.
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    SEC ŢIUNEA a 2-a
    Atribu ţiile consiliului jude ţean

    ART. 91
    (1) Consiliul jude ţean îndepline şte urm ătoarele categorii principale de 
atribu ţii:
    a) atribu ţii privind organizarea şi func ţionarea aparatului de specialitate 
al consiliului jude ţean, ale institu ţiilor şi serviciilor publice de interes 
jude ţean şi ale societ ăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes jude ţean;
    b) atribu ţii privind dezvoltarea economico-social ă a jude ţului;
    c) atribu ţii privind gestionarea patrimoniului jude ţului;
    d) atribu ţii privind gestionarea serviciilor publice din subo rdine;
    e) atribu ţii privind cooperarea interinstitu ţional ă;
    f) alte atribu ţii prev ăzute de lege.
    (2) În exercitarea atribu ţiilor prev ăzute la alin. (1) lit. a), consiliul 
jude ţean:
    a) alege, din rândul consilierilor jude ţeni, 2 vicepre şedin ţi;
--------------
    Litera a) a alin. (2) al art. 91 a fost modific at ă de pct. 5 al art. 78 al 
Titlului III din LEGEA nr. 35 din 13 martie 2008 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL 
nr. 196 din 13 martie 2008.

    b) hot ăr ăşte înfiin ţarea sau reorganizarea de institu ţii, servicii publice şi 
societ ăţi comerciale de interes jude ţean, precum şi reorganizarea regiilor 
autonome de interes jude ţean, în condi ţiile legii;
    c) aprob ă regulamentul de organizare şi func ţionare a consiliului jude ţean, 
organigrama, statul de func ţii, regulamentul de organizare şi func ţionare ale 
aparatului de specialitate, precum şi ale institu ţiilor şi serviciilor publice de 
interes jude ţean şi ale societ ăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes 
jude ţean;
    d) exercit ă, în numele jude ţului, toate drepturile şi obliga ţiile 
corespunz ătoare participa ţiilor de ţinute la societ ăţi comerciale sau regii 
autonome, în condi ţiile legii;
    e) nume şte, sanc ţioneaz ă şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea 
raporturilor de serviciu sau, dup ă caz, a raporturilor de munc ă, în condi ţiile 
legii, pentru conduc ătorii institu ţiilor şi serviciilor publice de interes 
jude ţean.
    (3) În exercitarea atribu ţiilor prev ăzute la alin. (1) lit. b), consiliul 
jude ţean:
    a) aprob ă, la propunerea pre şedintelui consiliului jude ţean, bugetul propriu 
al jude ţului, vir ările de credite, modul de utilizare a rezervei buge tare şi 
contul de încheiere a exerci ţiului bugetar;
    b) aprob ă, la propunerea pre şedintelui consiliului jude ţean, contractarea 
şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie public ă 
local ă prin emisiuni de titluri de valoare în numele jude ţului, în condi ţiile 
legii;
    c) stabile şte impozite şi taxe jude ţene, în condi ţiile legii;
    d) adopt ă strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-social ă şi 
de mediu a jude ţului, pe baza propunerilor primite de la consiliile  locale; 
dispune, aprob ă şi urm ăre şte, în cooperare cu autorit ăţile administra ţiei publice 
locale comunale şi or ăşeneşti interesate, m ăsurile necesare, inclusiv cele de 
ordin financiar, pentru realizarea acestora;
    e) stabile şte, pe baza avizului consiliilor locale ale unit ăţilor 
administrativ-teritoriale implicate, proiectele de organizare şi amenajare a 
teritoriului jude ţului, precum şi de dezvoltare urbanistic ă general ă a acestuia 
şi a unit ăţilor administrativ-teritoriale componente; urm ăre şte modul de 
realizare a acestora, în cooperare cu autorit ăţile administra ţiei publice locale 
comunale, or ăşeneşti sau municipale implicate;
    f) aprob ă documenta ţiile tehnico-economice pentru lucr ările de investi ţii de 
interes jude ţean, în limitele şi în condi ţiile legii.
    (4) În exercitarea atribu ţiilor prev ăzute la alin. (1) lit. c), consiliul 
jude ţean:
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    a) hot ăr ăşte darea în administrare, concesionarea sau închiri erea bunurilor 
proprietate public ă a jude ţului, dup ă caz, precum şi a serviciilor publice de 
interes jude ţean, în condi ţiile legii;
    b) hot ăr ăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilo r proprietate 
privat ă a jude ţului, dup ă caz, în condi ţiile legii;
    c) atribuie, în condi ţiile legii, denumiri de obiective de interes jude ţean.
    (5) În exercitarea atribu ţiilor prev ăzute la alin. (1) lit. d), consiliul 
jude ţean:
    a) asigur ă, potrivit competen ţelor sale şi în condi ţiile legii, cadrul 
necesar pentru furnizarea serviciilor publice de in teres jude ţean privind:
    1. educa ţia;
    2. serviciile sociale pentru protec ţia copilului, a persoanelor cu handicap, 
a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în 
nevoie social ă;
    3. s ănătatea;
    4. cultura;
    5. tineretul;
    6. sportul;
    7. ordinea public ă;
    8. situa ţiile de urgen ţă;
    9. protec ţia şi refacerea mediului;
    10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi 
de arhitectur ă, a parcurilor, gr ădinilor publice şi rezerva ţiilor naturale;
    11. eviden ţa persoanelor;
    12. podurile şi drumurile publice;
    13. serviciile comunitare de utilitate public ă de interes jude ţean, precum şi 
alimentarea cu gaz metan;
    14. alte servicii publice stabilite prin lege;
    b) sprijin ă, în condi ţiile legii, activitatea cultelor religioase;
    c) emite avizele, acordurile şi autoriza ţiile date în competen ţa sa prin 
lege;
    d) acord ă consultan ţă în domenii specifice, în condi ţiile legii, unit ăţilor 
administrativ-teritoriale din jude ţ, la cererea acestora.
    (6) În exercitarea atribu ţiilor prev ăzute la alin. (1) lit. e), consiliul 
jude ţean:
    a) hot ăr ăşte, în condi ţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane 
juridice române ori str ăine, inclusiv cu parteneri din societatea civil ă, în 
vederea finan ţării şi realiz ării în comun a unor ac ţiuni, lucr ări, servicii sau 
proiecte de interes public jude ţean;
    b) hot ăr ăşte, în condi ţiile legii, înfr ăţirea jude ţului cu unit ăţi 
administrativ-teritoriale din alte ţări;
    c) hot ăr ăşte, în condi ţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unit ăţi 
administrativ-teritoriale din ţar ă ori din str ăin ătate, precum şi aderarea la 
asocia ţii na ţionale şi interna ţionale ale autorit ăţilor administra ţiei publice 
locale, în vederea promov ării unor interese comune.
    ART. 92
    Persoanele împuternicite s ă reprezinte interesele unit ăţii administrativ-
teritoriale în societ ăţi comerciale, regii autonome de interes jude ţean, 
asocia ţii de dezvoltare intercomunitar ă şi alte organisme de cooperare sau 
parteneriat sunt desemnate prin hot ărâre a consiliului jude ţean, în condi ţiile 
legii, respectând configura ţia politic ă rezultat ă dup ă alegerile locale.

    SEC ŢIUNEA a 3-a
    Func ţionarea consiliului jude ţean

    ART. 93
    (1) Consiliul jude ţean se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi 
prelungit, prin lege organic ă, în caz de r ăzboi sau de catastrof ă.
    (2) Consiliul jude ţean î şi exercit ă mandatul de la data constituirii pân ă la 
data declar ării ca legal constituit a consiliului nou-ales.
    ART. 94
    (1) Consiliul jude ţean se întrune şte în şedin ţă ordinar ă în fiecare lun ă, la 
convocarea pre şedintelui consiliului jude ţean.

Pagina 28



LEGE           (A)   215 23/04/2001 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

    (2) Consiliul jude ţean se poate întruni şi în şedin ţe extraordinare ori de 
câte ori este necesar, la cererea pre şedintelui sau a cel pu ţin unei treimi din 
numărul membrilor consiliului ori la solicitarea prefec tului, adresat ă 
pre şedintelui consiliului jude ţean, în cazuri excep ţionale care necesit ă 
adoptarea de m ăsuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau înl ăturarea 
urmărilor calamit ăţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau 
epizootiilor, precum şi pentru ap ărarea ordinii şi lini ştii publice.
    (3) Convocarea consiliului jude ţean se face în scris, prin intermediul 
secretarului general al jude ţului, cu cel pu ţin 5 zile înaintea şedin ţelor 
ordinare sau cu cel mult 3 zile înaintea celor extr aordinare.
    (4) În caz de for ţă major ă şi de maxim ă urgen ţă pentru rezolvarea intereselor 
locuitorilor jude ţului convocarea consiliului jude ţean se face de îndat ă.
    (5) În invita ţia la şedin ţă se vor preciza data, ora, locul desf ăşur ării şi 
ordinea de zi a acesteia.
    (6) În situa ţia în care pre şedintele consiliului jude ţean se afl ă în 
imposibilitatea de a convoca consiliul în şedin ţă ordinar ă, aceasta se va face de 
către vicepre şedintele desemnat în condi ţiile art. 107.
    (7) Ordinea de zi a şedin ţei consiliului jude ţean se aduce la cuno ştin ţă 
locuitorilor jude ţului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de p ublicitate.
    (8) În jude ţele în care cet ăţenii apar ţinând unei minorit ăţi na ţionale au o 
pondere de peste 20% din num ărul locuitorilor ordinea de zi se aduce la 
cuno ştin ţă public ă şi în limba matern ă a cet ăţenilor apar ţinând minorit ăţii 
respective.
    (9) În toate cazurile convocarea se consemneaz ă în procesul-verbal al 
şedin ţei.
    ART. 95
    (1) Şedin ţele consiliului jude ţean se desf ăşoar ă legal în prezen ţa 
majorit ăţii consilierilor jude ţeni în func ţie.
    (2) Prezen ţa consilierilor jude ţeni la şedin ţă este obligatorie. Cazurile în 
care se consider ă c ă absen ţa este determinat ă de motive temeinice se vor stabili 
prin regulamentul de organizare şi func ţionare a consiliului jude ţean. În 
situa ţia în care un consilier jude ţean absenteaz ă de dou ă ori consecutiv f ăr ă 
motive temeinice, el poate fi sanc ţionat în condi ţiile regulamentului de 
organizare şi func ţionare a consiliului jude ţean.
    ART. 96
    (1) Şedin ţele consiliului jude ţean sunt conduse de pre şedinte sau, în lipsa 
acestuia, de vicepre şedintele desemnat în condi ţiile art. 107.
    (2) În cazul în care, din motive întemeiate, li pse şte şi vicepre şedintele 
desemnat în condi ţiile art. 107, şedin ţa va fi condus ă de cel ălalt vicepre şedinte 
sau de un consilier jude ţean, ales cu votul majorit ăţii consilierilor jude ţeni 
prezen ţi.
    ART. 97
    (1) În exercitarea atribu ţiilor ce îi revin, consiliul jude ţean adopt ă 
hot ărâri cu votul majorit ăţii membrilor prezen ţi, în afar ă de cazurile în care 
legea sau regulamentul de organizare şi func ţionare a consiliului cere o alt ă 
majoritate.
    (2) Proiectele de hot ărâri pot fi propuse de consilieri jude ţeni, de 
pre şedintele consiliului jude ţean, de vicepre şedin ţii consiliului jude ţean sau de 
cet ăţeni. Redactarea proiectelor se face de c ătre cei care le propun, cu 
sprijinul secretarului unit ăţii administrativ-teritoriale şi al serviciilor din 
cadrul aparatului de specialitate al consiliului ju deţean.
    (3) Hot ărârile se semneaz ă de pre şedinte sau, în lipsa acestuia, de 
vicepre şedintele consiliului jude ţean care a condus şedin ţa şi se contrasemneaz ă 
de secretarul jude ţului.
    ART. 98
    Dispozi ţiile art. 42-46, 48-52 şi ale art. 54 se aplic ă în mod corespunz ător.
    ART. 99
    (1) Consiliul jude ţean se dizolv ă de drept în condi ţiile art. 55 alin. (1) 
sau prin referendum jude ţean.
    (2) Secretarul jude ţului sau orice alt ă persoan ă interesat ă sesizeaz ă 
instan ţa de contencios administrativ cu privire la cazuril e prev ăzute la alin. 
(1). Instan ţa analizeaz ă situa ţia de fapt şi se pronun ţă cu privire la dizolvarea 
consiliului jude ţean. Hot ărârea instan ţei este definitiv ă şi se comunic ă 

Pagina 29



LEGE           (A)   215 23/04/2001 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

prefectului.
    (3) Consiliul jude ţean poate fi dizolvat prin referendum jude ţean, organizat 
în condi ţiile legii. Referendumul se organizeaz ă ca urmare a cererii adresate în 
acest sens prefectului de cel pu ţin 20% din num ărul cet ăţenilor cu drept de vot, 
înscri şi pe listele electorale ale unit ăţii administrativ-teritoriale.
    (4) Cheltuielile pentru organizarea referendumu lui prev ăzut la alin. (3) se 
suport ă din bugetul jude ţean.
    (5) Referendumul jude ţean este organizat, în condi ţiile legii, de o comisie 
compusă din prefect, un reprezentant al consiliului jude ţean desemnat prin 
hot ărâre a consiliului jude ţean şi un judec ător de la tribunal. Secretariatul 
comisiei este asigurat de institu ţia prefectului.
    (6) Referendumul este valabil dac ă s-au prezentat la urne cel pu ţin jum ătate 
plus unu din num ărul total al locuitorilor cu drept de vot. Activita tea 
consiliului jude ţean înceteaz ă înainte de termen dac ă s-au pronun ţat în acest 
sens cel pu ţin jum ătate plus unu din num ărul total al voturilor valabil 
exprimate.
    (7) Stabilirea datei pentru organizarea alegeri i noului consiliu jude ţean se 
face de Guvern, la propunerea prefectului. Alegeril e se organizeaz ă în termen de 
maximum 90 de zile de la r ămânerea definitiv ă şi irevocabil ă a hot ărârii 
judec ătore şti prin care s-a constatat dizolvarea consiliului j udeţean sau, dup ă 
caz, de la validarea rezultatului referendumului.
    (8) Pân ă la constituirea noului consiliu jude ţean, problemele curente ale 
administra ţiei jude ţului vor fi rezolvate de secretarul jude ţului, pe baza unei 
împuterniciri speciale date de Guvern, prin Ministe rul Internelor şi Reformei 
Administrative*).
------------
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam ţ:
    Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 , publicat ă în MONITORUL 
OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizar ea şi func ţionarea 
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

    ART. 100
    Mandatul de consilier jude ţean se suspend ă în condi ţiile art. 56.

    SEC ŢIUNEA a 4-a
    Pre şedintele şi vicepre şedin ţii consiliului jude ţean

    ART. 101
    (1) Consiliul jude ţean alege dintre membrii s ăi 2 vicepre şedin ţi.
--------------
    Alin. (1) al art. 101 a fost modificat de pct. 6 al art. 78 al Titlului III 
din LEGEA nr. 35 din 13 martie 2008 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 
13 martie 2008.

    (2) Vicepre şedin ţii se aleg cu votul secret al majorit ăţii consilierilor 
jude ţeni în func ţie.
--------------
    Alin. (2) al art. 101 a fost modificat de pct. 6 al art. 78 al Titlului III 
din LEGEA nr. 35 din 13 martie 2008 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 
13 martie 2008.

    (3) Eliberarea din func ţie a vicepre şedin ţilor consiliului jude ţean se face 
cu votul secret al majorit ăţii consilierilor în func ţie, la propunerea a cel 
puţin unei treimi din num ărul acestora. Eliberarea din func ţie a 
vicepre şedin ţilor consiliului jude ţean nu se poate face în ultimele 6 luni ale 
mandatului consiliului jude ţean.
--------------
    Alin. (3) al art. 101 a fost modificat de pct. 6 al art. 78 al Titlului III 
din LEGEA nr. 35 din 13 martie 2008 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 
13 martie 2008.

    (4) Pe durata mandatului, pre şedintele şi vicepre şedin ţii consiliului 
jude ţean primesc o indemniza ţie lunar ă, ca unic ă form ă de remunerare a 
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activit ăţii corespunz ătoare func ţiilor de pre şedinte, respectiv de vicepre şedinte 
al consiliului jude ţean, care reprezint ă baza de calcul pentru stabilirea 
drepturilor şi obliga ţiilor care se determin ă în raport cu venitul salarial. 
Pre şedintele şi vicepre şedin ţii consiliului jude ţean nu beneficiaz ă de sporul de 
vechime în munc ă şi nici de alte sporuri prev ăzute de lege.
    (5) Durata mandatului constituie vechime în mun că şi în specialitatea 
studiilor absolvite.
    ART. 102
    (1) Pre şedintele consiliului jude ţean reprezint ă jude ţul în rela ţiile cu 
celelalte autorit ăţi publice, cu persoanele fizice şi juridice române şi str ăine, 
precum şi în justi ţie.
    (2) Pre şedintele consiliului jude ţean r ăspunde în fa ţa aleg ătorilor de buna 
func ţionare a administra ţiei publice jude ţene.
--------------
    Alin. (2) al art. 102 a fost modificat de pct. 7 al art. 78 al Titlului III 
din LEGEA nr. 35 din 13 martie 2008 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 
13 martie 2008.

    (3) Aparatul de specialitate al consiliului jud eţean este subordonat 
pre şedintelui acestuia. Func ţionarii din cadrul aparatului de specialitate al 
consiliului jude ţean se bucur ă de stabilitate în func ţie, în condi ţiile legii.
    ART. 102^1
    Pre şedintelui consiliului jude ţean i se aplic ă în mod corespunz ător 
prevederile art. 69, 70, art. 71 alin. (1), (2) şi (3) şi ale art. 72.
--------------
    Art. 102^1 a fost introdus de pct. 8 al art. 78 al Titlului III din LEGEA nr. 
35 din 13 martie 2008 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 13 martie 2008.

    ART. 103
    (1) Pre şedintele consiliului jude ţean r ăspunde de buna func ţionare a 
aparatului de specialitate al consiliului jude ţean, pe care îl conduce. 
Coordonarea unor compartimente din aparatul de spec ialitate poate fi delegat ă, 
prin dispozi ţie a pre şedintelui consiliului jude ţean, vicepre şedin ţilor sau altor 
persoane, în condi ţiile legii.
    (2) Pre şedintele consiliului jude ţean asigur ă respectarea prevederilor 
Constitu ţiei, punerea în aplicare a legilor, a decretelor Pr eşedintelui României, 
a hot ărârilor şi ordonan ţelor Guvernului, a hot ărârilor consiliului jude ţean, 
precum şi a altor acte normative.
    ART. 104
    (1) Pre şedintele consiliului jude ţean îndepline şte, în condi ţiile legii, 
următoarele categorii principale de atribu ţii:
    a) atribu ţii privind func ţionarea aparatului de specialitate al consiliului 
jude ţean, a institu ţiilor şi serviciilor publice de interes jude ţean şi a 
societ ăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes jude ţean;
    b) atribu ţii privind rela ţia cu consiliul jude ţean;
    c) atribu ţii privind bugetul propriu al jude ţului;
    d) atribu ţii privind rela ţia cu alte autorit ăţi ale administra ţiei publice 
locale şi serviciile publice;
    e) atribu ţii privind serviciile publice de interes jude ţean;
    f) alte atribu ţii prev ăzute de lege sau sarcini date de consiliul jude ţean.
    (2) În exercitarea atribu ţiilor prev ăzute la alin. (1) lit. a), pre şedintele 
consiliului jude ţean:
    a) întocme şte şi supune spre aprobare consiliului jude ţean regulamentul de 
organizare şi func ţionare a acestuia, organigrama, statul de func ţii şi 
regulamentul de organizare şi func ţionare a aparatului de specialitate, precum şi 
ale institu ţiilor şi serviciilor publice de interes jude ţean şi ale societ ăţilor 
comerciale şi regiilor autonome de interes jude ţean;
    b) nume şte, sanc ţioneaz ă şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea 
raporturilor de serviciu sau, dup ă caz, a raporturilor de munc ă, în condi ţiile 
legii, pentru personalul din cadrul aparatului de s pecialitate al consiliului 
jude ţean.
    (3) În exercitarea atribu ţiilor prev ăzute la alin. (1) lit. b), pre şedintele 
consiliului jude ţean:

Pagina 31



LEGE           (A)   215 23/04/2001 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

    a) conduce şedin ţele consiliului jude ţean şi dispune m ăsurile necesare pentru 
preg ătirea şi desf ăşurarea în bune condi ţii a acestora;
    b) prezint ă consiliului jude ţean, anual sau la cerere, rapoarte cu privire la 
modul de îndeplinire a atribu ţiilor sale şi a hot ărârilor consiliului jude ţean;
    c) propune consiliului jude ţean numirea, sanc ţionarea, modificarea şi 
încetarea raporturilor de serviciu sau, dup ă caz, a raporturilor de munc ă, în 
condi ţiile legii, pentru conduc ătorii institu ţiilor şi serviciilor publice de 
interes jude ţean.
    (4) În exercitarea atribu ţiilor prev ăzute la alin. (1) lit. c), pre şedintele 
consiliului jude ţean:
    a) exercit ă func ţia de ordonator principal de credite;
    b) întocme şte proiectul bugetului jude ţului şi contul de încheiere a 
exerci ţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului jude ţean, în 
condi ţiile şi la termenele prev ăzute de lege;
    c) urm ăre şte modul de realizare a veniturilor bugetare şi propune consiliului 
jude ţean adoptarea m ăsurilor necesare pentru încasarea acestora la terme n;
    d) ini ţiaz ă, cu aprobarea consiliului jude ţean, negocieri pentru contractarea 
de împrumuturi şi emisiuni de titluri de valoare în numele jude ţului.
    (5) În exercitarea atribu ţiilor prev ăzute la alin. (1) lit. d), pre şedintele 
consiliului jude ţean:
    a) îndrum ă metodologic, prin aparatul de specialitate al cons iliului 
jude ţean, activit ăţile de stare civil ă şi autoritate tutelar ă desf ăşurate în 
comune şi ora şe;
    b) poate acorda, f ăr ă plat ă, prin aparatul de specialitate al consiliului 
jude ţean, sprijin, asisten ţă tehnic ă, juridic ă şi de orice alt ă natur ă 
consiliilor locale sau primarilor, la cererea expre să a acestora.
    (6) În exercitarea atribu ţiilor prev ăzute la alin. (1) lit. e), pre şedintele 
consiliului jude ţean:
    a) coordoneaz ă realizarea serviciilor publice şi de utilitate public ă de 
interes jude ţean prestate prin intermediul aparatului de special itate al 
consiliului jude ţean sau prin intermediul organismelor prestatoare d e servicii 
publice şi de utilitate public ă de interes jude ţean;
    b) ia m ăsuri pentru organizarea execut ării şi executarea în concret a 
activit ăţilor din domeniile prev ăzute la art. 91 alin. (5) lit. a)-d);
    c) ia m ăsuri pentru eviden ţa, statistica, inspec ţia şi controlul efectu ării 
serviciilor publice şi de utilitate public ă de interes jude ţean prev ăzute la art. 
91 alin. (5) lit. a)-d), precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat 
al jude ţului;
    d) emite avizele, acordurile şi autoriza ţiile date în competen ţa sa prin lege 
sau prin hot ărâre a consiliului jude ţean;
    e) coordoneaz ă şi controleaz ă organismele prestatoare de servicii publice şi 
de utilitate public ă de interes jude ţean, înfiin ţate de consiliul jude ţean şi 
subordonate acestuia;
    f) coordoneaz ă şi controleaz ă realizarea activit ăţilor de investi ţii şi 
reabilitare a infrastructurii jude ţene.
    (7) Pre şedintele consiliului jude ţean poate delega vicepre şedin ţilor, prin 
dispozi ţie, atribu ţiile prev ăzute la alin. (6).
    ART. 105
    (1) Pre şedintele consiliului jude ţean poate înfiin ţa, în limita num ărului 
maxim de posturi aprobate, cabinetul pre şedintelui, compartiment distinct, format 
din maximum 4 persoane.
--------------
    Alin. (1) al art. 105 a fost modificat de pct. 4 al art. X din ORDONAN ŢA DE 
URGENŢĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 
6 octombrie 2009.

    (2) Personalul din cadrul cabinetului pre şedintelui este numit şi eliberat 
din func ţie de pre şedintele consiliului jude ţean.
    (3) Personalul din cadrul cabinetului pre şedintelui consiliului jude ţean î şi 
desf ăşoar ă activitatea în baza unui contract individual de mu ncă pe durat ă 
determinat ă, încheiat în condi ţiile legii, pe durata mandatului pre şedintelui 
consiliului jude ţean.
    (4) Atribu ţiile personalului compartimentului prev ăzut la alin. (1) se 
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stabilesc prin dispozi ţie a pre şedintelui consiliului jude ţean.
    ART. 106
    (1) În exercitarea atribu ţiilor sale pre şedintele consiliului jude ţean emite 
dispozi ţii cu caracter normativ sau individual. Acestea dev in executorii numai 
după ce sunt aduse la cuno ştin ţă public ă sau dup ă ce au fost comunicate 
persoanelor interesate, dup ă caz.
    (2) Prevederile art. 48 şi ale art. 49 alin. (2) se aplic ă în mod 
corespunz ător.
    ART. 107
    (1) În cazul suspend ării pre şedintelui, atribu ţiile acestuia vor fi 
exercitate de unul dintre vicepre şedin ţi, desemnat de consiliul jude ţean prin 
votul secret al majorit ăţii consilierilor jude ţeni în func ţie.
    (2) În celelalte cazuri de absen ţă a pre şedintelui atribu ţiile sale vor fi 
exercitate, în numele acestuia, de unul dintre vice pre şedin ţi, desemnat de 
pre şedinte prin dispozi ţie.
    ART. 108
    (1) Vicepre şedin ţii consiliului jude ţean î şi p ăstreaz ă calitatea de consilier 
jude ţean.
--------------
    Alin. (1) al art. 108 a fost modificat de pct. 9 al art. 78 al Titlului III 
din LEGEA nr. 35 din 13 martie 2008 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 
13 martie 2008.

--------------
    Alin. (2) al art. 108 a fost abrogat de pct. 10  al art. 78 al Titlului III 
din LEGEA nr. 35 din 13 martie 2008 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 
13 martie 2008.

    CAP. VII
    Ini ţiativa cet ăţeneasc ă

    ART. 109
    (1) Cet ăţenii pot propune consiliilor locale şi consiliilor jude ţene pe a 
căror raz ă domiciliaz ă, spre dezbatere şi adoptare, proiecte de hot ărâri.
    (2) Promovarea unui proiect de hot ărâre poate fi ini ţiat ă de unul sau de mai 
mul ţi cet ăţeni cu drept de vot, dac ă acesta este sus ţinut prin semn ături de cel 
puţin 5% din popula ţia cu drept de vot a unit ăţii administrativ-teritoriale 
respective.
    ART. 110
    (1) Ini ţiatorii depun la secretarul unit ăţii administrativ-teritoriale forma 
propus ă pentru proiectul de hot ărâre. Proiectul va fi afi şat spre informare 
public ă prin grija secretarului unit ăţii administrativ-teritoriale.
    (2) Ini ţiatorii asigur ă întocmirea listelor de sus ţin ători pe formulare puse 
la dispozi ţie de secretarul unit ăţii administrativ-teritoriale.
    (3) Listele de sus ţin ători vor cuprinde numele, prenumele şi domiciliul, 
seria şi num ărul actului de identitate şi semn ăturile sus ţin ătorilor.
    (4) Listele de sus ţin ători pot fi semnate numai de cet ăţenii cu drept de vot 
care au domiciliul pe raza unit ăţii administrativ-teritoriale respective, al 
cărei consiliu local sau jude ţean urmeaz ă s ă dezbat ă proiectul de hot ărâre în 
cauz ă.
    ART. 111
    Dup ă depunerea documenta ţiei şi verificarea acesteia de c ătre secretarul 
unit ăţii administrativ-teritoriale, proiectul de hot ărâre va urma procedurile 
regulamentare de lucru ale consiliului local sau ju deţean, dup ă caz.

    CAP. VIII
    Administratorul public

    ART. 112
    (1) La nivelul comunelor şi ora şelor, primarul poate propune consiliului 
local înfiin ţarea func ţiei de administrator public, în limita num ărului maxim de 
posturi aprobate.
    (2) Numirea şi eliberarea din func ţie a administratorului public se fac de 
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primar, pe baza unor criterii, proceduri şi atribu ţii specifice, aprobate de 
consiliul local. Numirea în func ţie se face pe baz ă de concurs.
    (3) Administratorul public poate îndeplini, în baza unui contract de 
management, încheiat în acest sens cu primarul, atr ibu ţii de coordonare a 
aparatului de specialitate sau a serviciilor public e de interes local.
    (4) Primarul poate delega c ătre administratorul public, în condi ţiile legii, 
calitatea de ordonator principal de credite.
    ART. 113
    (1) La nivelul jude ţelor, pre şedintele consiliului jude ţean poate propune 
consiliului jude ţean înfiin ţarea func ţiei de administrator public, în limita 
numărului maxim de posturi aprobate.
    (2) Numirea şi eliberarea din func ţie a administratorului public se fac de 
pre şedintele consiliului jude ţean, pe baza unor criterii, proceduri şi atribu ţii 
specifice, aprobate de consiliul jude ţean. Numirea în func ţie se face pe baz ă de 
concurs.
    (3) Administratorul public poate îndeplini, în baza unui contract de 
management, încheiat în acest sens cu pre şedintele consiliului jude ţean, 
atribu ţii de coordonare a aparatului de specialitate sau a  serviciilor publice de 
interes jude ţean.
    (4) Pre şedintele consiliului jude ţean poate delega c ătre administratorul 
public, în condi ţiile legii, calitatea de ordonator principal de cre dite.
    ART. 114
    (1) Asocia ţiile de dezvoltare intercomunitar ă pot decide desemnarea unui 
administrator public pentru gestionarea serviciilor  de interes general care fac 
obiectul asocierii.
    (2) Recrutarea, numirea şi eliberarea din func ţie a administratorului public 
al asocia ţiilor de dezvoltare intercomunitar ă se fac pe baza unei proceduri 
specifice de c ătre consiliile de administra ţie ale acestora şi sunt aprobate prin 
hot ărâri ale consiliilor locale şi consiliilor jude ţene respective.

    CAP. IX
    Actele autorit ăţilor administra ţiei publice locale şi comunicarea acestora

    ART. 115
    (1) Pentru îndeplinirea atribu ţiilor ce le revin:
    a) primarul emite dispozi ţii;
    b) consiliul local adopt ă hot ărâri;
    c) consiliul jude ţean adopt ă hot ărâri.
    (2) Dispozi ţiile primarului se comunic ă în mod obligatoriu prefectului 
jude ţului, în cel mult 5 zile lucr ătoare de la semnarea lor.
    (3) Hot ărârile consiliului local se comunic ă în mod obligatoriu:
    a) primarului unit ăţii administrativ-teritoriale;
    b) prefectului jude ţului.
    (4) Hot ărârile consiliului jude ţean se comunic ă în mod obligatoriu 
prefectului jude ţului.
    (5) Comunicarea actelor între autorit ăţile administra ţiei publice locale şi 
cu prefectul jude ţului se efectueaz ă prin intermediul secretarului unit ăţii 
administrativ-teritoriale.
    (6) Actele autorit ăţilor administra ţiei publice locale se vor aduce la 
cuno ştin ţă public ă prin grija secretarului unit ăţii administrativ-teritoriale.
    (7) Dispozi ţiile primarului, hot ărârile consiliului local şi hot ărârile 
consiliului jude ţean sunt supuse controlului de legalitate al prefec tului în 
condi ţiile legii care îi reglementeaz ă activitatea.

    CAP. X
    Secretarii unit ăţilor administrativ-teritoriale

    ART. 116
    (1) Fiecare unitate administrativ-teritorial ă şi subdiviziune administrativ-
teritorial ă a municipiilor are un secretar salarizat din buget ul local. 
Secretarul comunei, ora şului, municipiului, jude ţului şi al subdiviziunii 
administrativ-teritoriale a municipiilor este func ţionar public de conducere, cu 
studii superioare juridice sau administrative. Secr etarul se bucur ă de 
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stabilitate în func ţie.
    (1^1) Perioada în care persoana cu studii super ioare juridice ocup ă func ţia 
de secretar, precum şi func ţii de conducere din aparatul propriu de specialitat e 
al unit ăţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administ rativ-teritoriale 
constituie vechime în specialitate.
------------
    Alin. (1^1) al art. 116 a fost introdus de articolul unic din LEGE A nr. 131 
din 24 iunie 2008 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 30 iunie 2008.

    (2) Secretarul unit ăţii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui 
partid politic, sub sanc ţiunea destituirii din func ţie.
    (3) Secretarul unit ăţii administrativ-teritoriale nu poate fi so ţ, so ţie sau 
rud ă de gradul întâi cu primarul sau cu viceprimarul, r espectiv cu pre şedintele 
sau vicepre şedintele consiliului jude ţean, sub sanc ţiunea eliber ării din func ţie.
    (4) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificar ea, încetarea raporturilor de 
serviciu şi regimul disciplinar ale secretarului unit ăţii administrativ-
teritoriale se fac în conformitate cu prevederile l egisla ţiei privind func ţia 
public ă şi func ţionarii publici.
    ART. 117
    Secretarul unit ăţii administrativ-teritoriale îndepline şte, în condi ţiile 
legii, urm ătoarele atribu ţii:
    a) avizeaz ă, pentru legalitate, dispozi ţiile primarului şi ale pre şedintelui 
consiliului jude ţean, hot ărârile consiliului local, respectiv ale consiliului  
jude ţean;
    b) particip ă la şedin ţele consiliului local, respectiv ale consiliului 
jude ţean;
    c) asigur ă gestionarea procedurilor administrative privind re la ţia dintre 
consiliul local şi primar, respectiv consiliul jude ţean şi pre şedintele acestuia, 
precum şi între ace ştia şi prefect;
    d) organizeaz ă arhiva şi eviden ţa statistic ă a hot ărârilor consiliului local 
şi a dispozi ţiilor primarului, respectiv a hot ărârilor consiliului jude ţean şi a 
dispozi ţiilor pre şedintelui consiliului jude ţean;
    e) asigur ă transparen ţa şi comunicarea c ătre autorit ăţile, institu ţiile 
publice şi persoanele interesate a actelor prev ăzute la lit. a), în condi ţiile 
Legii nr. 544/2001  privind liberul acces la informa ţiile de interes public, cu 
modific ările şi complet ările ulterioare;
    f) asigur ă procedurile de convocare a consiliului local, resp ectiv a 
consiliului jude ţean, şi efectuarea lucr ărilor de secretariat, comunic ă ordinea 
de zi, întocme şte procesul-verbal al şedin ţelor consiliului local, respectiv ale 
consiliului jude ţean, şi redacteaz ă hot ărârile consiliului local, respectiv ale 
consiliului jude ţean;
    g) preg ăte şte lucr ările supuse dezbaterii consiliului local, respectiv  a 
consiliului jude ţean, şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
    h) alte atribu ţii prev ăzute de lege sau îns ărcin ări date de consiliul local, 
de primar, de consiliul jude ţean sau de pre şedintele consiliului jude ţean, dup ă 
caz.
    ART. 117^1
    (1) Secretarul unit ăţii administrativ-teritoriale va comunica, în termen  de 
30 de zile de la datadecesului unei persoane, camer ei notarilor publici în a 
cărei circumscrip ţie teritorial ă defunctul a avut ultimul domiciliu, o sesizare 
pentru deschiderea procedurii succesorale, care va cuprinde:
    a) numele, prenumele şi codul numeric personal ale defunctului;
    b) data decesului, în format zi, lun ă, an;
    c) data na şterii, în format zi, lun ă, an;
    d) ultimul domiciliu al defunctului;
    e) bunurile mobile sau imobile ale defunctului înregistrate în eviden ţele 
fiscale sau, dup ă caz, în registrul agricol;
    f) date despre eventualii succesibili, în forma t nume, prenume şi adresa la 
care se face citarea.
    (2) Atribu ţia prev ăzut ă la alin. (1) poate fi delegat ă de c ătre secretarul 
prim ăriei unuia dintre ofi ţerii de stare civil ă.
    (3) Primarul va urm ări îndeplinirea acestor atribu ţii de c ătre secretarul 
prim ăriei sau, dup ă caz, de c ătre ofi ţerul de stare civil ă delegat.
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    (4) Neîndeplinirea atribu ţiei prev ăzute la alin. (1) atrage sanc ţionarea 
disciplinar ă şi contraven ţional ă a persoanei responsabile, în condi ţiile alin. 
(3).
------------
    Art. 117^1 a fost introdus de pct. 1 al art. V din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 
2012 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012.

    CAP. XI
    Contraven ţii şi sanc ţiuni

    ART. 118
    (1) Constituie contraven ţii şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 1.000 lei la 
5.000 lei urm ătoarele fapte:
    a) nepunerea în aplicare, cu rea-credin ţă, a hot ărârilor consiliului local de 
către primar;
    b) nepunerea în aplicare, cu rea-credin ţă, a hot ărârilor consiliului jude ţean 
de c ătre pre şedintele consiliului jude ţean;
    c) neprezentarea în termenul prev ăzut de Legea finan ţelor publice locale a 
proiectului bugetului unit ăţii administrativ-teritoriale de c ătre primar, 
respectiv pre şedintele consiliului jude ţean, din culpa lor;
    d) neprezentarea de c ătre primar sau pre şedintele consiliului jude ţean a 
rapoartelor prev ăzute de lege, din culpa lor;
    e) neluarea m ăsurilor necesare, stabilite de lege, de c ătre primar sau 
pre şedintele consiliului jude ţean, în calitatea acestora de reprezentan ţi ai 
statului în unit ăţile administrativ-teritoriale.
    f) netransmiterea în termenul prev ăzut la art. 117^1 alin. (1) c ătre camera 
notarilor publici a sesiz ării pentru deschiderea procedurii succesorale.
------------
    Lit. f) a alin. (1) al art. 118 a fost introdus ă de pct. 2 al art. V din 
LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 
iulie 2012.

    (2) Constatarea contraven ţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de c ătre 
prefect, în calitatea sa de autoritate public ă, reprezentant al Guvernului pe 
plan local.
    (3) Dispozi ţiile prezentului articol se completeaz ă în mod corespunz ător cu 
prevederile Ordonan ţei Guvernului nr. 2/2001  privind regimul juridic al 
contraven ţiilor, aprobat ă cu modific ări şi complet ări prin Legea nr. 180/2002 , cu 
modific ările şi complet ările ulterioare.

    CAP. XII
    Bunuri şi lucr ări publice

    SEC ŢIUNEA 1
    Administrarea bunurilor

    ART. 119
    Constituie patrimoniu al unit ăţii administrativ-teritoriale bunurile mobile 
şi imobile care apar ţin domeniului public al unit ăţii administrativ-teritoriale, 
domeniului privat al acesteia, precum şi drepturile şi obliga ţiile cu caracter 
patrimonial.
    ART. 120
    (1) Apar ţin domeniului public de interes local sau jude ţean bunurile care, 
potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public şi nu sunt 
declarate prin lege de uz sau de interes public na ţional.
    (2) Bunurile ce fac parte din domeniul public s unt inalienabile, 
imprescriptibile şi insesizabile.
    ART. 121
    (1) Domeniul privat al unit ăţilor administrativ-teritoriale este alc ătuit din 
bunuri mobile şi imobile, altele decât cele prev ăzute la art. 120 alin. (1), 
intrate în proprietatea acestora prin modalit ăţile prev ăzute de lege.
    (2) Bunurile ce fac parte din domeniul privat s unt supuse dispozi ţiilor de 
drept comun, dac ă prin lege nu se prevede altfel.
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    (3) Dona ţiile şi legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu apr obarea 
consiliului local sau, dup ă caz, a consiliului jude ţean, cu votul majorit ăţii 
consilierilor locali sau jude ţeni, dup ă caz, în func ţie.
    (4) Schimbul de imobile din domeniul privat al unit ăţilor administrativ-
teritoriale se face în condi ţiile legii, pe baza unui raport de evaluare, însu şit 
de consiliul local.
    ART. 122
    Toate bunurile apar ţinând unit ăţilor administrativ-teritoriale sunt supuse 
inventarierii anuale. Consiliilor locale şi jude ţene li se prezint ă anual de 
către primar, respectiv de pre şedintele consiliului jude ţean, un raport asupra 
situa ţiei gestion ării bunurilor.
    ART. 123
    (1) Consiliile locale şi consiliile jude ţene hot ăr ăsc ca bunurile ce apar ţin 
domeniului public sau privat, de interes local sau jude ţean, dup ă caz, s ă fie 
date în administrarea regiilor autonome şi institu ţiilor publice, s ă fie 
concesionate ori s ă fie închiriate. Acestea hot ăr ăsc cu privire la cump ărarea 
unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de 
interes local sau jude ţean, în condi ţiile legii.
    (2) Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licita ţie public ă, 
organizat ă în condi ţiile legii.
    (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazul în care consiliile 
locale sau jude ţene hot ăr ăsc vânzarea unui teren aflat în proprietatea privat ă a 
unit ăţii administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate construc ţii, 
constructorii de bun ă-credin ţă ai acestora beneficiaz ă de un drept de preemp ţiune 
la cump ărarea terenului aferent construc ţiilor. Pre ţul de vânzare se stabile şte 
pe baza unui raport de evaluare, aprobat de consili ul local sau jude ţean, dup ă 
caz.
    (4) Proprietarii construc ţiilor prev ăzute la alin. (3) sunt notifica ţi în 
termen de 15 zile asupra hot ărârii consiliului local sau jude ţean şi î şi pot 
exprima op ţiunea de cump ărare în termen de 15 zile de la primirea notific ării.
    ART. 124
    Consiliile locale şi consiliile jude ţene pot da în folosin ţă gratuit ă, pe 
termen limitat, bunuri mobile şi imobile proprietate public ă sau privat ă local ă 
ori jude ţeană, dup ă caz, persoanelor juridice f ăr ă scop lucrativ, care desf ăşoar ă 
activitate de binefacere sau de utilitate public ă ori serviciilor publice.

    SEC ŢIUNEA a 2-a
    Lucr ările publice

    ART. 125
    Consiliile locale sau consiliile jude ţene pot contracta prin licita ţie 
efectuarea de lucr ări şi servicii de utilitate public ă, în limita sumelor 
aprobate prin bugetul local, respectiv jude ţean.
    ART. 126
    Lucr ările de construc ţii şi repara ţii de interes public, finan ţate din 
bugetele comunelor, ora şelor, municipiilor sau jude ţelor, se execut ă numai pe 
baza unor documenta ţii tehnico-economice avizate sau aprobate, dup ă caz, de 
consiliul local ori de consiliul jude ţean şi numai pe baza unei licita ţii 
publice, în limitele şi în condi ţiile prev ăzute de lege.
    ART. 127
    Documenta ţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului privind comuna, 
ora şul, municipiul şi jude ţul se elaboreaz ă, se aprob ă şi se finan ţeaz ă în 
conformitate cu prevederile legii.

    CAP. XIII
    Dispozi ţii tranzitorii şi finale

    ART. 128
    Consilierii locali sau jude ţeni, dup ă caz, primarii, viceprimarii, primarul 
general al municipiului Bucure şti, primarii şi viceprimarii subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale, pre şedin ţii şi vicepre şedin ţii consiliilor jude ţene, 
secretarii unit ăţilor administrativ-teritoriale şi personalul din aparatul de 
specialitate al primarului, respectiv al consiliulu i jude ţean, r ăspund, dup ă caz, 
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contraven ţional, administrativ, civil sau penal pentru faptel e s ăvâr şite în 
exercitarea atribu ţiilor ce le revin, în condi ţiile legii.
    ART. 129
    Jude ţul Ilfov are re şedin ţa în municipiul Bucure şti.
    ART. 130
    Prevederile art. 57 alin. (4) şi ale art. 101 alin. (3) privind eliberarea 
din func ţie a viceprimarilor, a pre şedin ţilor şi vicepre şedin ţilor consiliilor 
jude ţene se aplic ă dup ă alegerile autorit ăţilor administra ţiei publice locale din 
anul 2008.
    ART. 131
    Prevederile art. 19, art. 39 alin. (7) şi ale art. 76 alin. (2)-(4) sunt 
aplicabile şi în cazul în care, din diferite motive, dup ă intrarea în vigoare a 
prezentei legi, ponderea cet ăţenilor apar ţinând unei minorit ăţi na ţionale scade 
sub procentul prev ăzut la art. 19.
    ART. 132*)
    Denumirea aparat propriu de specialitate se înl ocuie şte, în cuprinsul tuturor 
actelor normative în vigoare, cu denumirea aparat d e specialitate. Denumirea 
aparat propriu de specialitate al consiliului local  se înlocuie şte, în cuprinsul 
tuturor actelor normative în vigoare, cu denumirea aparat de specialitate al 
primarului. Denumirea servicii descentralizate ale ministerelor se înlocuie şte, 
în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, cu denumirea servicii publice 
deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale 
administra ţiei publice centrale.
----------
    *) Fost art. 156^2, introdus prin Legea nr. 286/2006 , publicat ă în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 18 iulie  2006.

    ART. 133
    (1) Prezenta lege intr ă în vigoare la 30 de zile de la data public ării în 
Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) Pe aceea şi dat ă se abrog ă Legea administra ţiei publice locale nr. 
69/1991 , republicat ă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79  din 18 
aprilie 1996, cu modific ările ulterioare, art. 15 alin. (2) lit. d) şi art. 18 
alin. (2) teza II din Legea nr. 393/2004 **) privind Statutul ale şilor locali, 
publicat ă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 2 din 7 octombrie 
2004, cu modific ările ulterioare, precum şi orice alte dispozi ţii contrare.
----------
    **) Abrogarea art. 15 alin. (2) lit. d) şi art. 18 alin. (2) teza II din 
Legea nr. 393/2004  privind Statutul ale şilor locali a fost dispus ă prin pct. 111 
al art. I din Legea nr. 286/2006 , publicat ă în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 621 din 18 iulie 2006.

    NOT Ă:
    Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 286/2006  pentru 
modificarea şi completarea Legii administra ţiei publice locale nr. 215/2001 , care 
nu este încorporat în textul republicat al Legii nr. 215/2001  şi care se aplic ă, 
în continuare, ca dispozi ţii proprii ale Legii nr. 286/2006 :
    "Art. II. - (1) Secretarii comunelor care, la d ata intr ării în vigoare a 
prezentei legi, nu au studii superioare î şi pot p ăstra func ţia public ă cu 
obliga ţia ca, în termen de 3 ani de la data intr ării în vigoare a prezentei legi, 
să absolve o form ă de înv ăţământ superior de lung ă durat ă în specialitatea 
ştiin ţe juridice sau administra ţie public ă, sub sanc ţiunea eliber ării din 
func ţie.
    (2) Pân ă la data de 31 decembrie 2006, sub sanc ţiunea încet ării raportului de 
serviciu, ace ştia vor prezenta documente care dovedesc situa ţia lor şcolar ă, care 
să le permit ă îndeplinirea în termen a obliga ţiei prev ăzute mai sus."

                                     -------
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