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     PARTEA III 
    Administra ţia public ă local ă 
    TITLUL I 
    Dispozi ţii generale 
    ART. 75  
    Principii specifice aplicabile administra ţiei publice locale 
    (1)  Administra ţia public ă local ă din unit ăţile 
administrativ-teritoriale se organizeaz ă şi func ţioneaz ă în 
temeiul principiilor generale ale administra ţiei publice 
prev ăzute la partea I titlul III şi al principiilor generale 
prev ăzute în Legea nr. 199/1997  pentru ratificarea Cartei 
europene  a autonomiei locale, adoptat ă la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, precum şi a urm ătoarelor principii specifice: 
    a) principiul descentraliz ării; 
    b) principiul autonomiei locale; 
    c) principiul consult ării cet ăţenilor în solu ţionarea 
problemelor de interes local deosebit; 
    d) principiul eligibilit ăţii autorit ăţilor administra ţiei 
publice locale; 
    e) principiul cooper ării; 
    f) principiul responsabilit ăţii; 
    g) principiul constrângerii bugetare. 
 
    (2)  Aplicarea principiilor prev ăzute la alin. (1) nu poate 
aduce atingere caracterului de stat na ţional, suveran şi 
independent, unitar şi indivizibil al României. 
 
    TITLUL II 
    Descentralizarea 
    CAP. I  
    Dispozi ţii generale 
    ART. 76  
    Principiile procesului de descentralizare 
    Principiile pe baza c ărora se desf ăşoar ă procesul de 
descentralizare sunt urm ătoarele: 



    a) principiul subsidiarit ăţii, care const ă în exercitarea 
competen ţelor de c ătre autoritatea administra ţiei publice locale 
situat ă la nivelul administrativ cel mai apropiat de cet ăţean şi 
care dispune de capacitate administrativ ă necesar ă; 
    b) principiul asigur ării resurselor corespunz ătoare 
competen ţelor transferate; 
    c) principiul responsabilit ăţii autorit ăţilor administra ţiei 
publice locale în raport cu competen ţele ce le revin, care 
impune obligativitatea respect ării aplic ării standardelor de 
calitate şi a standardelor de cost în furnizarea serviciilor 
publice şi de utilitate public ă; 
    d) principiul asigur ării unui proces de descentralizare 
stabil, predictibil, bazat pe criterii şi reguli obiective, care 
să nu constrâng ă activitatea autorit ăţilor administra ţiei 
publice locale sau s ă limiteze autonomia local ă financiar ă; 
    e) principiul echit ăţii, care implic ă asigurarea accesului 
tuturor cet ăţenilor la serviciile publice şi de utilitate 
public ă. 
 
 
    ART. 77  
    Regulile procesului de descentralizare 
    (1)  Guvernul, ministerele şi celelalte organe de 
specialitate ale administra ţiei publice centrale transfer ă 
competen ţe autorit ăţilor administra ţiei publice locale de la 
nivelul comunelor, ora şelor, municipiilor sau jude ţelor, dup ă 
caz, respectând principiul subsidiarit ăţii şi criteriul ariei 
geografice a beneficiarilor, potrivit c ăruia transferul 
competen ţei privind furnizarea unui serviciu public se face 
către acel nivel al administra ţiei publice locale care 
corespunde cel mai bine ariei geografice a benefici arilor. 
    (2)  Transferul competen ţei se realizeaz ă prin lege şi este 
fundamentat pe analize de impact şi ale unor sisteme de 
indicatori de monitorizare, elaborate de c ătre ministere şi 
celelalte organe de specialitate ale administra ţiei publice 
centrale, în colaborare cu ministerul coordonator a l procesului 
de descentralizare şi cu structurile asociative ale 
autorit ăţilor administra ţiei publice locale. 
    (3)  În situa ţia prev ăzut ă la alin. (1), dac ă în cadrul 
serviciului public respectiv exist ă baze de date la nivel 
naţional, acestea r ămân în proprietatea public ă sau privat ă a 
statului şi în administrarea Guvernului, ministerelor sau a 
celorlalte organe de specialitate ale administra ţiei publice 
centrale, dup ă caz, care au transferat competen ţele, pentru 
competen ţele exercitate de autorit ăţile administra ţiei publice 
centrale. Pentru competen ţele transferate autorit ăţilor 
administra ţiei publice locale, bazele de date aferente 



serviciului public respectiv r ămân în proprietatea statului, iar 
autorit ăţile administra ţiei publice locale, c ărora le-au fost 
transferate competen ţele, au atribu ţii de introducere, 
actualizare, exploatare şi valorificare a datelor. Autorit ăţile 
administra ţiei publice centrale sunt obligate s ă asigure accesul 
la respectivele baze de date autorit ăţilor publice centrale şi 
locale cu respectarea prevederilor legale. 
    (4)  Metodologiile privind introducerea, actual izarea, 
exploatarea şi valorificarea datelor de c ătre autorit ăţile 
administra ţiei publice locale a bazelor de date prev ăzute la 
alin. (3) se reglementeaz ă prin acte administrative ale 
conduc ătorilor ministerelor sau ale celorlalte organe de 
specialitate ale administra ţiei publice centrale, dup ă caz, care 
au transferat competen ţele. 
    (5)  Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale 
administra ţiei publice centrale, care nu au organizate structu ri 
subordonate în teritoriu sau servicii publice decon centrate, în 
colaborare cu ministerul coordonator al procesului de 
descentralizare şi cu unit ăţile administrativ-teritoriale, pot 
organiza faze-pilot în vederea test ării şi evalu ării impactului 
solu ţiilor propuse pentru descentralizarea competen ţelor pe care 
le exercit ă în prezent. 
    (6)  Pentru competen ţele propuse a fi descentralizate, care 
sunt exercitate de structuri deconcentrate sau subo rdonate 
ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale 
administra ţiei publice centrale, organizate la nivel local, nu  
se organizeaz ă faze-pilot. 
 
    ART. 78  
    Etapele transferului de competen ţe 
    (1)  Etapele transferului de competen ţe sunt urm ătoarele: 
    a) elaborarea de c ătre ministerul coordonator al procesului 
de descentralizare a strategiei generale de descent ralizare sau, 
în cazul inexisten ţei unei strategii generale de descentralizare 
prin care se analizeaz ă oportunitatea transferului de competen ţe 
de la nivelul administra ţiei publice centrale la nivelul 
autorit ăţilor administra ţiei publice locale, elaborarea de c ătre 
ministere şi celelalte organe de specialitate ale administra ţiei 
publice centrale a strategiilor sectoriale de desce ntralizare; 
    b) identificarea de c ătre Guvern, ministere şi celelalte 
organe de specialitate ale administra ţiei publice centrale a 
resurselor necesare şi a costurilor integrale aferente 
competen ţelor care sunt transferate, precum şi a surselor 
bugetare pe baza c ărora sunt finan ţate; 
    c) organizarea de c ătre ministere şi celelalte organe de 
specialitate ale administra ţiei publice centrale a eventualelor 
faze-pilot în vederea test ării şi evalu ării impactului 



solu ţiilor propuse pentru descentralizarea competen ţelor, care 
nu sunt exercitate prin structuri din subordinea mi nisterelor de 
resort, organizate la nivel local; 
    d) elaborarea de c ătre ministere şi celelalte organe de 
specialitate ale administra ţiei publice centrale a analizelor de 
impact ale transferului de competen ţe; 
    e) elaborarea de c ătre ministere şi celelalte organe de 
specialitate ale administra ţiei publice centrale a proiectelor 
de legi sectoriale prin care se transfer ă competen ţe c ătre 
autorit ăţile administra ţiei publice locale. 
 
    (2)  În toate etapele procesului de transfer de  competen ţe, 
aşa cum sunt prev ăzute la alin. (1), este obligatorie 
consultarea structurilor asociative ale autorit ăţilor 
administra ţiei publice locale. 
    (3)  Guvernul, ministerele şi celelalte organe de 
specialitate ale administra ţiei publice centrale asigur ă, în 
colaborare cu structurile asociative ale autorit ăţilor 
administra ţiei publice locale, corelarea pe termen lung între 
responsabilit ăţile transferate şi resursele aferente, astfel 
încât s ă acopere varia ţiile de cost în furnizarea serviciilor 
publice şi de utilitate public ă descentralizate. 
 
    ART. 79  
    Transferul resurselor financiare 
    (1)  Transferul de competen ţe, precum şi exercitarea 
acestora se fac concomitent cu asigurarea tuturor r esurselor 
necesare. 
    (2)  Finan ţarea competen ţelor delegate este asigurat ă în 
totalitate de c ătre administra ţia public ă central ă. Competen ţele 
delegate sunt exercitate de c ătre autorit ăţile administra ţiei 
publice locale sau de c ătre alte institu ţii publice locale, în 
numele unei autorit ăţi a administra ţiei publice centrale, în 
limitele stabilite de c ătre aceasta. 
 
    ART. 80  
    Standardele de calitate şi standardele de cost 
    (1)  Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale 
administra ţiei publice centrale stabilesc standarde de cost 
pentru finan ţarea serviciilor publice care au fost 
descentralizate pân ă la intrarea în vigoare a prezentului cod, 
precum şi a celor care urmeaz ă s ă fie descentralizate şi 
standarde de calitate aferente asigur ării furniz ării acestora de 
către autorit ăţile administra ţiei publice locale. Standardele de 
cost şi de calitate pentru serviciile publice care au fos t 
descentralizate se aprob ă în termen de maximum 12 luni de la 
intrarea în vigoare a prezentului cod. Standardele de cost şi de 



calitate pentru serviciile publice care urmeaz ă s ă fie 
descentralizate se aprob ă  în termen de maximum 12 luni de la 
intrarea în vigoare a legilor sectoriale de descent ralizare. 
    (2)  Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale 
administra ţiei publice centrale au obliga ţia s ă actualizeze 
periodic standardele de cost şi de calitate pentru serviciile 
publice prev ăzute la alin. (1). Elaborarea şi actualizarea 
standardelor de cost şi de calitate se fac în colaborare cu 
structurile asociative ale autorit ăţilor administra ţiei publice 
locale, conform prevederilor în vigoare, sub coordo narea 
ministerului coordonator al procesului de descentra lizare. 
    (3)  Standardele de cost şi de calitate se aprob ă prin 
hot ărâre a Guvernului, la propunerea ministerelor sau a  
celorlalte organe de specialitate ale administra ţiei publice 
centrale, cu avizul ministerului coordonator al pro cesului de 
descentralizare, al Comitetului tehnic interministe rial pentru 
descentralizare şi al Comitetului pentru finan ţe publice locale, 
după caz. Hot ărârile Guvernului privind actualizarea periodic ă a 
standardelor de cost şi de calitate stau la baza determin ării şi 
aloc ării sumelor defalcate din unele venituri ale bugetu lui de 
stat c ătre bugetele locale, pentru finan ţarea serviciilor 
publice descentralizate. 
    (4)  Autorit ăţile administra ţiei publice locale sunt 
responsabile pentru respectarea aplic ării standardelor de 
calitate şi de cost în furnizarea serviciilor publice şi de 
utilitate public ă descentralizate. Autorit ăţile administra ţiei 
publice locale pot cre şte nivelul de calitate şi de cost pe baza 
veniturilor proprii şi a altor surse atrase, în condi ţiile 
legii. 
    (5)  În furnizarea serviciilor publice şi de utilitate 
public ă descentralizate, autorit ăţile administra ţiei publice 
locale sunt obligate s ă asigure aplicarea standardelor de 
calitate şi s ă asigure finan ţarea serviciilor publice locale cel 
puţin la nivelul standardelor de cost stabilite în con di ţiile 
legii. 
 
    CAP. II  
    Cadrul institu ţional al procesului de descentralizare 
    ART. 81  
    Rolul şi atribu ţiile ministerului coordonator al procesului 
de descentralizare 
    (1)  Ministerul coordonator al procesului de de scentralizare 
este ministerul cu atribu ţii în domeniul administra ţiei publice. 
    (2)  Ministerul coordonator al procesului de de scentralizare 
avizeaz ă, potrivit legii, ini ţiativele şi proiectele de acte 
normative privind descentralizarea administrativ ă şi financiar ă, 



elaborate de ministere, respectiv de celelalte orga ne de 
specialitate ale administra ţiei publice centrale. 
    (3)  Ministerul coordonator al procesului de de scentralizare 
sprijin ă fundamentarea şi implementarea politicii de 
descentralizare a Guvernului prin: 
    a) elaborarea strategiei şi a politicilor generale de 
descentralizare; 
    b) coordonarea tehnic ă şi monitorizarea procesului de 
descentralizare; 
    c) elaborarea politicii de descentralizare fina nciar ă şi 
fiscal ă, în colaborare cu ministerul cu atribu ţii în domeniul 
finan ţelor publice; 
    d) furnizarea de expertiz ă şi asisten ţă tehnic ă de 
specialitate ministerelor şi celorlalte organe de specialitate 
ale administra ţiei publice centrale, în vederea elabor ării şi 
implement ării strategiilor de descentralizare sectorial ă; 
    e) colectarea şi gestionarea, în colaborare cu ministerul cu 
atribu ţii în domeniul finan ţelor publice, cu celelalte ministere 
şi organe de specialitate ale administra ţiei publice centrale, 
cu autorit ăţile administra ţiei publice locale, precum şi cu alte 
autorit ăţi şi institu ţii publice, a datelor statistice necesare 
fundament ării şi estim ării impactului politicilor de 
descentralizare; 
    f) avizarea standardelor de cost şi de calitate 
corespunz ătoare anumitor servicii publice şi de utilitate 
public ă descentralizate elaborate, respectiv, actualizate de 
ministere, de celelalte organe de specialitate ale 
administra ţiei publice centrale în colaborare cu structurile 
asociative ale autorit ăţilor administra ţiei publice locale; 
    g) supervizarea îndeplinirii, de c ătre ministere şi 
celelalte organe de specialitate ale administra ţiei publice 
centrale, a func ţiei de coordonare metodologic ă a serviciilor 
publice şi de utilitate public ă descentralizate. 
 
    (4)  Ministerele, celelalte organe de specialit ate ale 
administra ţiei publice centrale şi autorit ăţile administra ţiei 
publice locale au obliga ţia de a transmite ministerului 
coordonator al procesului de descentralizare toate informa ţiile 
necesare fundament ării, implement ării şi monitoriz ării 
procesului de descentralizare. Ministerele şi celelalte organe 
de specialitate ale administra ţiei publice centrale asigur ă 
interoperabilitatea datelor specifice colectate cu baza de date 
a ministerului coordonator al procesului de descent ralizare, 
constituit ă în acest scop. 
    (5)  În exercitarea func ţiei de coordonare metodologic ă a 
serviciilor publice de utilitate public ă descentralizate, 
ministerele şi celelalte organe de specialitate ale 



administra ţiei publice centrale au obliga ţia monitoriz ării 
respect ării de c ătre autorit ăţile administra ţiei publice locale, 
a standardelor de calitate şi, dup ă caz, de cost. 
 
    ART. 82  
    Comitetul tehnic interministerial pentru descen tralizare  şi 
Comitetul pentru finan ţe publice locale 
    (1)  Pentru coordonarea general ă a procesului de 
descentralizare func ţioneaz ă Comitetul tehnic interministerial 
pentru descentralizare, condus de ministrul cu atri buţii în 
domeniul administra ţiei publice, în calitate de coordonator al 
reformei administra ţiei publice. Din Comitetul tehnic 
interministerial fac parte şi reprezentan ţii structurilor 
asociative ale autorit ăţilor administra ţiei publice locale. 
    (2)  La nivelul ministerelor şi al celorlalte organe de 
specialitate ale administra ţiei publice centrale se constituie 
grupuri de lucru pentru descentralizarea competen ţelor. 
    (3)  Modul de organizare, func ţionare şi atribu ţiile 
structurilor tehnice prev ăzute la alin. (1) şi (2) se stabilesc 
prin hot ărâre a Guvernului. 
    (4)  Comitetul pentru finan ţe publice locale, constituit în 
condi ţiile legii care reglementeaz ă finan ţele publice locale, 
complementar rolului s ău în procesul de elaborare a unor 
reglement ări cu caracter financiar, are rol consultativ în 
elaborarea şi implementarea politicilor de descentralizare 
financiar ă şi fiscal ă. Din Comitetul pentru finan ţe publice 
locale fac parte şi reprezentan ţii structurilor asociative ale 
autorit ăţilor administra ţiei publice locale. 
    (5)  Ministerul coordonator al procesului de de scentralizare 
şi ministerul cu atribu ţii în domeniul finan ţelor publice, prin 
structurile de specialitate, asigur ă împreun ă secretariatul 
tehnic al Comitetului tehnic interministerial pentr u 
descentralizare şi al Comitetului pentru finan ţe publice locale. 
 
    ART. 83  
    Monitorizarea stadiului procesului de descentra lizare 
    Ministerul coordonator al procesului de descent ralizare 
prezint ă anual Guvernului, spre informare, un raport privin d 
stadiul derul ării procesului de descentralizare. 
 
    TITLUL III 
    Regimul general al autonomiei locale 
    ART. 84  
    Dispozi ţii generale aplicabile autonomiei locale 
    (1)  Autonomia local ă, definit ă la art. 5 lit. j), se 
exercit ă de autorit ăţile administra ţiei publice locale. 



    (2)  Dispozi ţiile alin. (1) nu aduc atingere posibilit ăţii 
de a recurge la consultarea locuitorilor prin refer endum sau 
prin orice alt ă form ă de participare direct ă a cet ăţenilor la 
treburile publice, în condi ţiile legii. 
    (3)  Autonomia local ă este numai administrativ ă şi 
financiar ă, fiind exercitat ă pe baza şi în limitele prev ăzute de 
lege. 
    (4)  Autonomia local ă prive şte organizarea, func ţionarea, 
competen ţa şi atribu ţiile autorit ăţilor administra ţiei publice 
locale, precum şi gestionarea resurselor care, potrivit legii, 
apar ţin comunei, ora şului, municipiului sau jude ţului, dup ă caz. 
    (5)  Autonomia local ă garanteaz 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 date în 
mod expres în competen ţa altor autorit ăţi publice. 
 
    ART. 85  
    Raporturile dintre autorit ăţile administra ţiei publice 
locale 
    (1)  Raporturile dintre autorit ăţile administra ţiei publice 
din comune, ora şe, municipii şi autorit ăţile administra ţiei 
publice de la nivelul jude ţului se bazeaz ă pe principiile 
autonomiei locale, legalit ăţii, cooper ării, solidarit ăţii, 
egalit ăţii de tratament şi responsabilit ăţii. 
    (2)  În rela ţiile dintre consiliul local şi primar, 
consiliul jude ţean şi pre şedintele consiliului jude ţean, precum 
şi între autorit ăţile administra ţiei publice din comune, ora şe, 
municipii şi autorit ăţile administra ţiei publice de la nivel 
jude ţean nu exist ă raporturi de subordonare; în rela ţiile dintre 
acestea exist ă raporturi de colaborare. 
 
    ART. 86  
    Structurile asociative ale autorit ăţilor  administra ţiei 
publice locale 
    (1)  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; 
    e) alte forme asociative de interes general, co nstituite 
potrivit legii. 
 
    (2)  Autorit ăţile administra ţiei publice centrale 
ini ţiatoare ale unui proiect de act normativ au obliga ţia s ă 
consulte structurile asociative prev ăzute la alin. (1), cu cel 
puţin 15 zile lucr ătoare înainte de supunerea spre 



adoptare/aprobare a oric ărui proiect de act normativ care 
prive şte în mod direct administra ţia public ă local ă şi/sau care 
are impact asupra colectivit ăţilor locale. În cazul proiectelor 
de acte normative cu caracter urgent, termenul poat e fi redus la 
10 zile lucr ătoare. 
    (3)  Punctele de vedere ale structurilor asocia tive ale 
autorit ăţilor administra ţiei publice locale cu privire la 
proiectele de acte normative asupra c ărora au fost consultate se 
motiveaz ă în concordan ţă cu prevederile legale şi se pot 
transmite, prin grija pre şedin ţilor acestora, în termen de 10 
zile lucr ătoare de la primire, la autoritatea administra ţiei 
publice centrale ini ţiatoare a proiectului de act normativ, 
respectiv în 7 zile lucr ătoare, în cazul proiectelor de acte 
normative care au caracter urgent. 
 
    ART. 87  
    Resursele financiare ale autorit ăţilor  administra ţiei 
publice locale 
    (1)  În cadrul politicii economice na ţionale, unit ăţile 
administrativ-teritoriale au dreptul la resurse fin anciare 
proprii, pe care autorit ăţile administra ţiei publice locale le 
stabilesc, le administreaz ă şi le utilizeaz ă pentru exercitarea 
competen ţei şi a atribu ţiilor ce le revin, în condi ţiile legii. 
    (2)  Resursele financiare de care dispun autori t ăţile 
administra ţiei publice locale trebuie s ă fie corelate cu 
competen ţa şi atribu ţiile prev ăzute de lege. 
    (3)  În scopul asigur ării autonomiei locale, autorit ăţile 
deliberative ale administra ţiei publice locale au dreptul s ă 
instituie şi s ă perceap ă impozite şi taxe locale, s ă aprobe 
bugetele locale ale unit ăţilor administrativ-teritoriale, în 
condi ţiile legii. 
    (4)  Stabilirea, constatarea, impunerea, inspec ţia fiscal ă, 
încasarea, urm ărirea şi executarea silit ă, precum şi procedurile 
de administrare a crean ţelor bugetare locale se realizeaz ă în 
condi ţiile legii. 
    (5)  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 
unit ăţilor administrativ-teritoriale, în conformitate cu 
principiul autonomiei locale. 
 
    ART. 88  
    Bugetul local al unit ăţii/subdiviziunii administrativ-
teritoriale 
    Bugetele locale ale unit ăţilor/subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale se elaboreaz ă, se aprob ă, se execut ă 



şi se raporteaz ă în condi ţiile legii care reglementeaz ă 
finan ţele publice locale. 
 
    ART. 89  
    Formele de asociere a unit ăţilor administrativ-teritoriale 
    (1)  Dou ă sau mai multe unit ăţi administrativ-teritoriale au 
dreptul ca, în limitele competen ţei 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. 
Asocia ţiile de dezvoltare intercomunitar ă sunt persoane juridice 
de utilitate public ă. 
    (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 interes zonal sau regiona l ori al 
furniz ării în comun a unor servicii publice. Zonele 
metropolitane şi aglomer ările urbane constituite cu acordul 
expres al consiliilor locale ale unit ăţilor administrativ-
teritoriale componente au ca scop dezvoltarea infra structurilor 
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 coopereaz ă pentru 
organizarea şi exercitarea unor activit ăţi în scopul realiz ării 
unor atribu ţii stabilite prin lege autorit ăţilor administra ţiei 
publice locale, cu prec ădere în domeniile ce privesc 
activit ăţile de control, audit, inspec ţie, urbanism şi 
amenajarea teritoriului, cadastru, precum şi în orice alte 
domenii în care hot ăr ăsc consiliile locale respective, pe 
principii de eficien ţă, eficacitate şi economicitate, la nivelul 
asocia ţiilor de dezvoltare intercomunitar ă ai c ăror membri sunt 
sau la nivelul structurilor jude ţene cu personalitate juridic ă 
ale structurilor asociative ori la nivelul structur ilor 
asociative ale autorit ăţilor administra ţiei publice locale 
recunoscute ca fiind de utilitate public ă, potrivit legii. 
    (4)  Prin excep ţie de la prevederile art. 240 alin. (2)-(6), 
personalul de specialitate din cadrul asocia ţiilor de dezvoltare 
intercomunitar ă sau al structurilor jude ţene cu personalitate  
juridic ă ale structurilor asociative ori la nivelul structu rilor 
asociative ale autorit ăţilor administra ţiei publice locale 
recunoscute ca fiind de utilitate public ă, care exercit ă 
activit ăţile prev ăzute la alin. (3), fundamenteaz ă, 
contrasemneaz ă sau avizeaz ă din punct de vedere tehnic, dup ă 
caz, actele autorit ăţilor administra ţiei publice locale din 
unit ăţile administrativ-teritoriale prev ăzute la alin. (3). 



    (5)  În situa ţia în care asocia ţiile de dezvoltare 
intercomunitar ă nu dispun de resurse financiare suficiente 
pentru asigurarea integral ă a cheltuielilor sec ţiunii de 
func ţionare, acestea coopereaz ă în condi ţiile alin. (3), care se 
aplic ă în mod corespunz ător. 
    (6)  Unit ăţile administrativ-teritoriale au dreptul ca, în 
limitele competen ţei 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 autorit ăţilor deliberative de la nivelul 
acestora. De asemenea, pot adera la organiza ţii interna ţionale 
ale autorit ăţilor administra ţiei publice locale, în condi ţiile 
legii. Cheltuielile ocazionate de participarea la a ctivit ăţile 
organiza ţiilor interna ţionale se suport ă din bugetele locale 
respective. 
    (7)  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. 
    (8)  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 autorit ăţile 
deliberative de la nivelul acestora, în condi ţiile legii. 
    (9)  Unit ăţile administrativ-teritoriale limitrofe zonelor 
de frontier ă pot încheia între ele acorduri de cooperare 
transfrontalier ă cu structuri similare din statele vecine, în 
condi ţiile legii. 
    (10)  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, prin intermediul primarilor, respectiv al 
pre şedin ţilor consiliilor jude ţene, ministerului cu atribu ţii în 
domeniul afacerilor externe şi ministerului cu atribu ţii în 
domeniul administra ţiei publice. Proiectele de acord de 
cooperare pe care unit ăţile administrativ-teritoriale 
inten ţioneaz ă s ă le încheie cu unit ăţile administrativ-
teritoriale din alte ţări trebuie transmise spre avizare 
conform ă ministerului cu atribu ţii în domeniul afacerilor 
externe şi ministerului cu atribu ţii în domeniul administra ţiei 
publice înainte de supunerea lor spre adoptare de c ătre 
autorit ăţile deliberative. 
    (11)  Ministerul cu atribu ţii în domeniul afacerilor externe 
şi ministerul cu atribu ţii în domeniul administra ţiei publice 
emit avizele pentru proiectele de acorduri prev ăzute la alin. 
(10) în termen de 30 de zile de la primirea solicit ării. În caz 
contrar, autorit ăţile administra ţiei publice locale consider ă c ă 



nu sunt obiec ţii şi proiectul respectiv poate fi supus spre 
aprobare autorit ăţii deliberative interesate. 
    (12)  Prin acordurile de cooperare transfrontal ier 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 prezentului cod, compete nţe 
administrativ-teritoriale. 
    (13)  Unit ăţile administrativ-teritoriale care au încheiat 
acord 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. 
    (14)  Autorit ăţile administra ţiei publice locale din România 
pot încheia acorduri de înfr ăţire/cooperare cu autorit ăţile 
administra ţiei publice locale din alte state, prioritar cu 
autorit ăţile administra ţiei publice locale din statele în care 
se afl ă comunit ăţi de români, programe comune culturale, 
sportive, de tineret şi educa ţionale, stagii de preg ătire 
profesional ă şi alte ac ţiuni care contribuie la dezvoltarea 
rela ţiilor de prietenie, inclusiv finan ţarea acestora. 
    (15)  Responsabilitatea privind acordurile de c ooperare sau 
de asociere încheiate de unit ăţile administrativ-teritoriale 
revine în exclusivitate acestora. 
    (16) Guvernul poate aproba programe de finan ţare pentru 
activit ăţile prev ăzute la alin. (1)-(3), (6)-(9) şi (12)-(14). 
 
    ART. 90  
    Finan ţarea asocia ţiilor de dezvoltare intercomunitar ă 
    (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, finan ţate 
anual prin bugetul de stat sau din alte surse şi prev ăzute 
distinct în cadrul bugetului ministerului cu atribu ţii în 
domeniul administra ţiei publice, în condi ţiile legii care 
reglementeaz ă finan ţele publice locale. 
    (3)  Jude ţele pot sprijini asocia ţiile de dezvoltare 
intercomunitar ă prin programe de dezvoltare jude ţene sau locale, 
finan ţate anual din bugetul jude ţului sau din alte surse, în 
condi ţiile legii care reglementeaz ă finan ţele publice locale, 
inclusiv prin asigurarea finan ţării acestora din bugetul propriu 
al unit ăţii administrativ-teritoriale. 
 
    ART. 91  
    Organizarea şi func ţionarea asocia ţiilor  de dezvoltare 
intercomunitar ă 



    (1)  Organele asocia ţiilor de dezvoltare intercomunitar ă 
sunt: adunarea general ă a asocia ţiei, consiliul director şi 
comisia de cenzori. 
    (2)  Organizarea şi modul de func ţionare a organelor 
asocia ţiei de dezvoltare intercomunitar ă şi a aparatului tehnic 
sunt stabilite prin actul de înfiin ţare şi statutul asocia ţiei 
de dezvoltare intercomunitar ă, aprobate prin hot ărârile 
consiliilor locale, respectiv jude ţene asociate. 
    (3)  Adunarea general ă este organul de conducere al 
asocia ţiei de dezvoltare intercomunitar ă, format din 
reprezentan ţii tuturor unit ăţilor administrativ-teritoriale 
asociate. 
    (4)  Adunarea general ă adopt ă hot ărâri în conformitate cu 
statutul asocia ţiei. Hot ărârile adun ării generale sunt asimilate 
actelor administrative şi intr ă sub inciden ţa prevederilor legii 
contenciosului administrativ. 
    (5)  Adunarea general ă alege dintre membrii s ăi pre şedintele 
asocia ţiei de dezvoltare intercomunitar ă. 
    (6)  Consiliul director este organul executiv d e conducere a 
asocia ţiei de dezvoltare intercomunitar ă şi este format din 
pre şedintele asocia ţiei de dezvoltare intercomunitar ă şi înc ă 
cel pu ţin 4 membri ale şi din rândul membrilor adun ării generale 
a asocia ţiei. Prin statut, asocia ţii pot s ă prevad ă şi un num ăr 
mai mare de membri, cu condi ţia ca num ărul total de membri în 
consiliul director, inclusiv pre şedintele, s ă fie impar. 
    (7)  Pentru realizarea obiectivelor proprii, co nsiliul 
director poate propune adun ării generale înfiin ţarea unui aparat 
tehnic, finan ţat din resursele asocia ţiei de dezvoltare 
intercomunitar ă. 
    (8)  Dispozi ţiile prezentului cod privind asocia ţiile de 
dezvoltare intercomunitar ă se completeaz ă cu prevederile de 
drept comun privind asocia ţiile şi funda ţiile. 
 
    ART. 92  
    Participarea cu capital sau cu bunuri 
    (1)  Consiliile locale şi consiliile jude ţene pot hot ărî 
asupra particip ării cu împrumuturi, capital sau cu bunuri, dup ă 
caz, în numele şi în interesul colectivit ăţilor locale la 
nivelul c ărora sunt  alese, 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. 
    (2)  În accep ţiunea prezentului cod, în categoria 
organismelor prestatoare de servicii publice sau de  utilitate 
public ă în unit ăţile administrativ-teritoriale se includ: 
    a) institu ţii publice de interes local sau jude ţean; 



    b) societ ăţi şi regii autonome înfiin ţate prin hot ărâri ale 
autorit ăţilor deliberative, denumite în continuare societ ăţi şi 
regii autonome de interes local sau jude ţean; 
    c) asocia ţii de dezvoltare intercomunitar ă; 
    d) furnizori de servicii sociale, de drept publ ic ori 
privat, care acord ă servicii sociale în condi ţiile prev ăzute de 
lege; 
    e) asocia ţii, funda ţii şi federa ţii recunoscute ca fiind de 
utilitate public ă, în condi ţiile legii; 
    f) operatori de servicii comunitare de utilit ăţi publice 
locale sau jude ţene; 
    g) operatori regionali, constitui ţi în condi ţiile legii. 
 
 
    ART. 93  
    Controlul administrativ şi financiar 
    (1)  Controlul administrativ şi financiar al activit ăţii 
autorit ăţilor administra ţiei publice locale se exercit ă în 
limitele şi în condi ţiile prev ăzute de lege. 
    (2)  Autorit ăţile şi institu ţiile publice cu atribu ţii de 
control/audit asupra activit ăţii administra ţiei publice locale 
au obliga ţia s ă asigure îndrumare, din oficiu sau la cererea 
autorit ăţilor administra ţiei publice locale, cu privire la 
aplicarea prevederilor legale din sfera lor de comp eten ţă. 
    (3)  Autorit ăţile administra ţiei publice centrale cu 
atribu ţii de control, constatare şi sanc ţionare a 
contraven ţiilor au obliga ţia, corespunz ător domeniilor aflate în 
responsabilitatea acestora, s ă elaboreze şi s ă difuzeze 
materiale documentare şi ghiduri şi/sau s ă aloce pe pagina de 
internet sec ţiuni special dedicate inform ării publice. 
 
    ART. 94  
    Folosirea limbii minorit ăţilor na ţionale 
    (1)  În unit ăţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale 
în care cet ăţenii apar ţinând unei minorit ăţi na ţionale au o 
pondere de peste 20% din num ărul locuitorilor, stabilit la 
ultimul recens ământ, 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 minorit ăţii na ţionale 
respective, în conformitate cu prevederile Constitu ţiei , ale 
prezentului cod şi ale tratatelor interna ţionale la care România 
este parte. 
    (2)  Autorit ăţile administra ţiei publice locale prev ăzute la 
alin. (1), prin hot ărâre, pot decide asigurarea folosirii limbii 
minorit ăţilor na ţionale în unit ăţile administrativ-teritoriale 



în care cet ăţenii apar ţinând minorit ăţilor na ţionale nu ating 
ponderea prev ăzut ă la alin. (1). 
 
    TITLUL IV 
    Unit ăţile administrativ-teritoriale în România 
    ART. 95  
    Tipurile de unit ăţi administrativ-teritoriale 
    (1)  Teritoriul României este organizat, sub as pect 
administrativ, în unit ăţi administrativ-teritoriale care sunt 
comunele, ora şele şi jude ţele. 
    (2)  Comunele şi ora şele sunt unit ăţi administrativ-
teritoriale de baz ă. 
    (3)  Unele ora şe sunt declarate municipii în condi ţiile 
legii. 
    (4)  Orice modificare a limitelor teritoriale a le unit ăţilor 
administrativ-teritoriale care prive şte înfiin ţarea, 
reînfiin ţarea sau reorganizarea acestora se poate efectua nu mai 
prin lege şi dup ă consultarea obligatorie a cet ăţenilor din 
unit ăţile administrativ-teritoriale respective prin refer endum 
local, în condi ţiile legii. 
 
    ART. 96  
    Personalitatea juridic ă a unit ăţilor administrativ-
teritoriale 
    (1)  Unit ăţile administrativ-teritoriale sunt persoane 
juridice de drept public, cu capacitate juridic ă deplin ă şi 
patrimoniu propriu. 
    (2)  Unit ăţile administrativ-teritoriale, precum şi 
subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt subie cte juridice 
de drept fiscal, titulare ale codului de înregistra re fiscal ă şi 
ale conturilor deschise la unit ăţile teritoriale de trezorerie, 
precum şi la unit ăţile bancare. 
    (3)  Unit ăţile administrativ-teritoriale sunt titulare ale 
drepturilor şi obliga ţiilor ce decurg din contractele privind 
administrarea bunurilor care apar ţin domeniului public şi privat 
în care acestea sunt parte, precum şi din raporturile cu alte 
persoane fizice sau juridice, în condi ţiile legii. 
    (4)  Unit ăţile administrativ-teritoriale, în rela ţiile cu 
alte autorit ăţi şi institu ţii publice, persoane fizice sau 
persoane juridice, pot utiliza po şta electronic ă, ca instrument 
de comunicare oficial ă. 
    (5)  Adresa oficial ă de po şt ă electronic ă a fiec ărei unit ăţi 
administrativ-teritoriale se stabile şte conform prevederilor 
legale în vigoare. 
 
    ART. 97  
    Capitala României 



    Capitala României este Municipiul Bucure şti. 
 
    ART. 98  
    Comuna 
    (1)  Comuna este unitatea administrativ-teritor ial ă de baz ă 
care cuprinde popula ţia rural ă unit ă prin comunitate de interese 
şi tradi ţii, alc ătuit ă din unul sau mai multe sate, în func ţie 
de condi ţiile economice, social-culturale, geografice şi 
demografice. Prin organizarea comunei se asigur ă dezvoltarea 
economic ă, social-cultural ă şi gospod ăreasc ă a localit ăţilor 
rurale. 
    (2)  Comunele pot avea în componen ţa lor mai multe 
localit ăţi rurale denumite sate, care nu au personalitate 
juridic ă. 
    (3)  Satul în care î şi au sediul autorit ăţile administra ţiei 
publice comunale este sat-re şedin ţă de comun ă. 
 
    ART. 99  
    Ora şul 
    (1)  Ora şul este unitatea administrativ-teritorial ă de baz ă 
declarat ă ca atare prin lege, pe baza îndeplinirii criteriil or 
prev ăzute de legisla ţia privind amenajarea teritoriului 
naţional. Ora şul este alc ătuit din zone reziden ţiale, zone 
industriale şi de afaceri, cu multiple dot ări edilitare cu 
func ţii administrative, industriale, comerciale, politic e, 
sociale şi culturale destinate deservirii unei popula ţii dintr-o 
zon ă geografic ă mai întins ă decât limitele administrative ale 
acestuia, de regul ă situate împrejur. 
    (2)  Ora şele sunt unit ăţi administrativ-teritoriale 
constituite din cel pu ţin o localitate urban ă şi pot avea în 
componenţa lor şi localit ăţi rurale, ultimele denumite sate 
apar ţin ătoare. 
    (3)  Satelor apar ţin ătoare li se aplic ă reglement ările 
legale în vigoare specifice localit ăţilor rurale. 
 
    ART. 100  
    Municipiul 
    (1)  Municipiul este unitatea administrativ-ter itorial ă 
declarat ă ca atare prin lege, pe baza îndeplinirii criteriil or 
prev ăzute de lege. Municipiul este alc ătuit din zone 
reziden ţiale, zone industriale şi de afaceri, cu multiple dot ări 
edilitare cu func ţii administrative, industriale, economice, 
politice, sociale, culturale şi ştiin ţifice destinate deservirii 
unei popula ţii dintr-o zon ă geografic ă mai întins ă decât 
limitele administrative ale acestuia, de regul ă situate într-un 
areal mai mare decât al ora şului. 



    (2)  În municipii se pot crea subdiviziuni admi nistrativ-
teritoriale ale c ăror delimitare şi organizare se fac potrivit 
legii. 
    (3)  Municipiul Bucure şti este organizat în 6 subdiviziuni 
administrativ-teritoriale, denumite sectoare. 
    (4) Organizarea şi func ţionarea autorit ăţilor administra ţiei 
publice locale de la nivelul subdiviziunilor admini strativ-
teritoriale, altele decât cele prev ăzute la alin. (3), se 
realizeaz ă cu respectarea prevederilor capitolului V din titl ul 
V al prezentei p ăr ţi care se aplic ă în mod corespunz ător. 
 
    ART. 101  
    Jude ţul 
    Jude ţul este unitatea administrativ-teritorial ă alc ătuit ă 
din comune, ora şe şi, dup ă caz, municipii în func ţie de 
condi ţiile geografice, economice, sociale, etnice şi de 
leg ăturile culturale şi tradi ţionale ale popula ţiei, declarat ă 
ca atare prin lege. 
 
    ART. 102  
    Limitele teritoriale ale unit ăţilor administrativ-
teritoriale 
    (1)  Prin legea de înfiin ţare, reînfiin ţare sau reorganizare 
a unit ăţilor administrativ-teritoriale se stabilesc limitel e 
teritoriale ale acestora. 
    (2)  Materializarea limitelor unit ăţilor administrativ-
teritoriale stabilite potrivit legii se efectueaz ă de c ătre 
Comisia de delimitare numit ă prin ordin al prefectului, 
constituit ă în condi ţiile legii cadastrului şi publicit ăţii 
imobiliare. Comisia are atribu ţii legale cu privire la 
identificarea, marcarea, actualizarea sau rectifica rea limitelor 
dintre unit ăţile administrativ-teritoriale, precum şi cu privire 
la punerea în aplicare a hot ărârilor judec ătore şti prin care se 
dispune cu privire la limitele dintre unit ăţile administrativ-
teritoriale. 
    (3)  Agen ţia Na ţional ă de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliar ă, prin institu ţiile sale subordonate, gestioneaz ă din 
punct de vedere tehnic reprezentarea grafic ă a limitelor 
unit ăţilor administrativ-teritoriale determinate prin m ăsur ători 
şi are obliga ţia ca, ulterior transmiterii de c ătre comisia 
prev ăzut ă la alin. (2) a acestor limite, s ă le introduc ă în 
sistemul integrat de cadastru şi carte funciar ă şi s ă le afi şeze 
pe geoportalul INSPIRE al României pentru a fi util izate în 
activitatea autorit ăţilor şi institu ţiilor publice centrale şi 
locale. 
    (4)  Pân ă la aprobarea delimit ării unit ăţilor administrativ-
teritoriale prin lege, orice neîn ţelegeri referitoare la 



limitele administrativ-teritoriale se solu ţioneaz ă de c ătre 
instan ţele de judecat ă. 
    (5)  În situa ţiile prev ăzute la alin. (2)-(4) nu sunt 
aplicabile prevederile art. 95 alin. (4). 
 
    ART. 103  
    Lista unit ăţilor administrativ-teritoriale 
    Unit ăţile administrativ-teritoriale, denumirea şi componen ţa 
lor, municipiile re şedin ţă de jude ţ, precum şi satele re şedin ţă 
de comun ă sunt cele stabilite prin legea privind organizarea  
administrativ ă a teritoriului României. 
 
    ART. 104  
    Statutul unit ăţii administrativ-teritoriale 
    (1)  Consiliul local, respectiv consiliul jude ţean, aprob ă 
statutul unit ăţii administrativ-teritoriale prin hot ărâre care 
se poate modifica şi completa, în func ţie de modific ările 
apărute la nivelul elementelor specifice ale acestora.  Acesta 
cuprinde date şi elemente specifice prin care unitatea 
administrativ-teritorial ă se distinge în raport cu alte unit ăţi 
similare, precum şi prevederi privitoare la: 
    a) re şedin ţa şi însemnele specifice ale unit ăţii 
administrativ-teritoriale şi modalit ăţile de utilizare a 
acestora, conform prevederilor legale; 
    b) autorit ăţile administra ţiei publice locale, sediul 
acestora, date privind constituirea şi organizarea autorit ăţilor 
administra ţiei publice locale; 
    c) întinderea şi delimitarea teritorial ă a unit ăţii 
administrativ-teritoriale, localit ăţile componente, amplasarea 
acestora, prezentarea grafic ă şi descriptiv ă, distan ţa dintre 
localit ăţile componente, rangul unit ăţii administrativ-
teritoriale, stabilit potrivit prevederilor legisla ţiei privind 
amenajarea teritoriului na ţional; 
    d) date privind înfiin ţarea unit ăţii administrativ-
teritoriale, prima atestare documentar ă, evolu ţia istoric ă; 
    e) criteriile potrivit c ărora se poate conferi şi retrage 
persoanelor fizice române sau str ăine calitatea de cet ăţean de 
onoare pentru unitatea administrativ-teritorial ă respectiv ă; 
    f) componen ţa şi structura popula ţiei unit ăţii 
administrativ-teritoriale, defalcate inclusiv pe lo calit ăţi 
componente; aspectele privind num ărul popula ţiei se actualizeaz ă 
în urma recens ământului în vederea respect ării dreptului 
cet ăţenilor apar ţinând unei minorit ăţi na ţionale de a folosi 
limba sa matern ă în rela ţia cu administra ţia public ă local ă şi 
cu serviciile publice deconcentrate; 
    g) c ăile de comunica ţie existente şi categoria acestora; 



    h) date privitoare la principalele institu ţii din domeniul 
educa ţiei, cercet ării, culturii, s ănăt ăţii, asisten ţei sociale, 
presei, radioului, televiziunii şi altele asemenea; 
    i) principalele func ţiuni economice, capacit ăţi de produc ţie 
diversificate din sectorul secundar şi ter ţiar, precum şi din 
agricultur ă; 
    j) serviciile publice existente; 
    k) informa ţii privind bunurile din patrimoniul unit ăţii 
administrativ-teritoriale; 
    l) informa ţii relevante privind societatea civil ă, respectiv 
partidele politice, sindicatele, cultele şi organiza ţiile 
nonguvernamentale care î şi desf ăşoar ă activitatea în unitatea 
administrativ-teritorial ă; 
    m) modul de cooperare sau asociere, dup ă caz, cu persoane 
juridice de drept public sau de drept privat române  sau str ăine; 
    n) procedura privind atribuirea şi schimbarea denumirilor de 
str ăzi, pie ţe şi de obiective de interes public local; 
    o) modalit ăţi de consultare a popula ţiei unit ăţii 
administrativ-teritoriale pentru probleme de intere s local sau 
jude ţean, dup ă caz; 
    p) procedura privind acordarea titlului şi certificatului de 
fiu/fiic ă al/a comunei, ora şului, municipiului sau jude ţului ori 
cea privind acordarea titlului de cet ăţean de onoare. 
 
    (2)  Statutul unit ăţii administrativ-teritoriale cuprinde, 
în mod obligatoriu, elementele locale de identitate  de natur ă 
cultural ă, istoric ă, obiceiuri şi/sau tradi ţii pe baza c ărora se 
pot dezvolta programe, proiecte sau activit ăţi, dup ă caz, a 
căror finan ţare se asigur ă din bugetul local. 
 
    TITLUL V 
    Autorit ăţile administra ţiei publice locale 
    CAP. I  
    Dispozi ţii generale 
    ART. 105  
    Autorit ăţi ale administra ţiei publice locale 
    (1)  Autonomia local ă se exercit ă de c ătre autorit ăţile 
administra ţiei publice locale de la nivelul comunelor, ora şelor, 
municipiilor şi jude ţelor. 
    (2)  În condi ţiile legii, se pot constitui autorit ăţi ale 
administra ţiei publice locale şi la nivelul subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale ale municipiilor. 
 
    ART. 106  
    Autorit ăţile administra ţiei publice locale din comune, ora şe  
şi municipii 



    (1)  Autorit ăţile administra ţiei publice din comune, ora şe 
şi municipii sunt consiliile locale, ca autorit ăţi deliberative, 
şi primarii, ca autorit ăţi executive. 
    (2)  Consiliile locale şi primarii se aleg prin vot 
universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condi ţiile 
prev ăzute de legea pentru alegerea autorit ăţilor administra ţiei 
publice locale. 
    (3)  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. 107  
    Autorit ăţile administra ţiei publice din jude ţe 
    (1)  Consiliul jude ţean este autoritatea 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 prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, 
în condi ţiile legii pentru alegerea autorit ăţilor administra ţiei 
publice locale. 
    (2)  Consiliul jude ţean este condus de un pre şedinte al 
consiliului jude ţean care reprezint ă autoritatea executiv ă la 
nivelul jude ţului. 
 
    ART. 108  
    Administrarea domeniului public şi privat  al unit ăţilor 
administrativ-teritoriale 
    Consiliile locale şi consiliile jude ţene hot ăr ăsc, în 
condi ţiile prev ăzute în partea a V-a a prezentului cod, ca 
bunurile ce apar ţin domeniului public sau privat, local sau 
jude ţean, dup ă caz, s ă fie: 
    a) date în administrarea institu ţiilor publice şi regiilor 
autonome din subordinea unit ăţii administrativ-teritoriale care 
le are în proprietate; 
    b) concesionate; 
    c) închiriate; 
    d) date în folosin ţă gratuit ă institu ţiilor de utilitate 
public ă; 
    e) valorificate prin alte modalit ăţi prev ăzute de lege. 
 
 
    ART. 109  
    Reprezentarea în justi ţie a unit ăţilor administrativ-
teritoriale 



    (1)  Reprezentarea în justi ţie a unit ăţilor administrativ-
teritoriale se asigur ă de c ătre primar sau de c ătre pre şedintele 
consiliului jude ţean. 
    (2)  Primarul sau pre şedintele consiliului jude ţean st ă în 
judecat ă în calitate de reprezentant legal al unit ăţii 
administrativ-teritoriale, pentru ap ărarea drepturilor şi 
intereselor legitime ale acesteia, şi nu în nume personal. 
    (3)  Atribu ţia de reprezentare în justi ţie poate fi 
exercitat ă în numele primarului sau, dup ă caz, al pre şedintelui 
consiliului jude ţean de c ătre consilierul juridic din aparatul 
de specialitate ori de c ătre un avocat angajat în condi ţiile 
legii. 
    (4)  Cheltuielile de judecat ă sau, dup ă caz, desp ăgubirile 
stabilite pe baza hot ărârilor judec ătore şti definitive se 
suport ă/se fac venit de la/la bugetul local al unit ăţii 
administrativ-teritoriale. Cheltuielile de judecat ă cuprind 
toate sumele cheltuite din bugetul local. 
 
    CAP. II  
    Competen ţele autorit ăţilor administra ţiei publice locale 
    ART. 110  
    Tipurile de competen ţe 
    (1)  Autorit ăţile administra ţiei publice locale exercit ă 
competen ţe exclusive, competen ţe partajate şi competen ţe 
delegate, potrivit legii. 
    (2)  Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale 
administra ţiei publice centrale, în cadrul actelor normative, 
precizeaz ă pentru fiecare competen ţă ce urmeaz ă a fi 
descentralizat ă tipul acesteia, potrivit alin. (1). 
 
    CAP. III  
    Consiliul local 
    SEC ŢIUNEA  1 
    Constituirea consiliului local 
    ART. 111  
    Structura consiliului local 
    Consiliul local se compune din consilieri local i ale şi în 
condi ţiile stabilite de legea pentru alegerea autorit ăţilor 
administra ţiei publice locale. 
 
    ART. 112  
    Num ărul de consilieri locali 
    (1)  Num ărul membrilor fiec ărui consiliu local se stabile şte 
prin ordin al prefectului, în func ţie de num ărul locuitorilor 
comunei, ai ora şului sau ai municipiului, conform popula ţiei 
raportate, în func ţie de domiciliu, de Institutul Na ţional de 



Statistic ă la data de 1 ianuarie a anului în care se organize ază 
alegerile, dup ă cum urmeaz ă: 
     
*T* 
 
┌────┬───────────────────┬─────────────┐ 
│    │Numărul            │             │ 
│Nr. │locuitorilor       │Numărul      │ 
│crt. │comunei, ai        │consilierilor │ 
│    │ora şului sau ai    │locali       │ 
│    │municipiului       │             │ 
├────┼───────────────────┼─────────────┤ 
│0   │1                  │2            │ 
├────┼───────────────────┼─────────────┤ 
│1.  │până la 1.500,     │9            │ 
│    │inclusiv           │             │ 
├────┼───────────────────┼─────────────┤ 
│2.  │între 1.501 şi     │11           │ 
│    │3.000, inclusiv    │             │ 
├────┼───────────────────┼─────────────┤ 
│3.  │între 3.001 şi     │13           │ 
│    │5.000, inclusiv    │             │ 
├────┼───────────────────┼─────────────┤ 
│4.  │între 5.001 şi     │15           │ 
│    │10.000, inclusiv   │             │ 
├────┼───────────────────┼─────────────┤ 
│5.  │între 10.001 şi    │17           │ 
│    │20.000, inclusiv   │             │ 
├────┼───────────────────┼─────────────┤ 
│6.  │între 20.001 şi    │19           │ 
│    │50.000, inclusiv   │             │ 
├────┼───────────────────┼─────────────┤ 
│7.  │între 50.001 şi    │21           │ 
│    │100.000, inclusiv  │             │ 
├────┼───────────────────┼─────────────┤ 
│8.  │între 100.001 şi   │23           │ 
│    │200.000, inclusiv  │             │ 
├────┼───────────────────┼─────────────┤ 
│9.  │între 200.001 şi   │27           │ 
│    │400.000, inclusiv  │             │ 
├────┼───────────────────┼─────────────┤ 
│    │peste 400.000 cu   │             │ 
│10. │excep ţia           │31           │ 
│    │municipiului       │             │ 
│    │Bucure şti          │             │ 
└────┴───────────────────┴─────────────┘ 
*ST* 



 
 
    (2)  Consiliul General al Municipiului Bucure şti este compus 
din 55 de consilieri generali. 
    (3)  Num ărul membrilor consiliilor locale ale sectoarelor 
Municipiului Bucure şti se stabile şte în func ţie de num ărul 
locuitorilor sectoarelor respective, potrivit alin.  (1). 
 
    ART. 113  
    Constituirea consiliului local 
    (1)  Consiliul local se constituie în cel mult 60 de zile de 
la data desf ăşur ării alegerilor autorit ăţilor administra ţiei 
publice locale. Anterior constituirii consiliului l ocal, 
mandatele consilierilor locali declara ţi ale şi sunt validate în 
condi ţiile prev ăzute la art. 114. 
    (2)  Dup ă validarea mandatelor de consilier local este 
organizat ă o şedin ţă privind ceremonia de constituire a 
consiliului local, ocazie cu care consilierii local i depun 
jur ământul. 
 
    ART. 114  
    Validarea mandatelor de consilier local 
    (1)  Mandatele consilierilor locali declara ţi ale şi sunt 
validate în cel mult 25 de zile de la data desf ăşur ării 
alegerilor pentru autorit ăţile administra ţiei publice locale de 
judec ătoria în a c ărei raz ă teritorial ă se afl ă circumscrip ţia 
electoral ă pentru care au avut loc alegeri, în procedur ă 
necontencioas ă, prin încheiere pronun ţat ă în camera de consiliu, 
f ăr ă a fi aplicabil ă procedura de regularizare a cererii. 
    (2)  Mandatul unui consilier local este validat  dac ă, la 
data pronun ţării încheierii, consilierul local declarat ales 
îndepline şte cumulativ urm ătoarele condi ţii: 
    a) are domiciliul pe teritoriul unit ăţii administrativ-
teritoriale în care a fost ales, dovedit prin actul  de 
identitate în copie; 
    b) nu şi-a pierdut drepturile electorale, fapt dovedit pri n 
cazierul judiciar; 
    c) nu şi-a pierdut calitatea de membru al partidului polit ic 
pe lista c ăruia a fost ales, urmare a demisiei sau urmare a 
excluderii prin hot ărârea definitiv ă a forului competent al 
partidului politic ori prin hot ărâre definitiv ă a unei instan ţei 
judec ătore şti, fapt dovedit prin confirm ările prev ăzute la art. 
121 alin. (1) sau prin hot ărâre definitiv ă a instan ţei 
judec ătore şti, dup ă caz; 
    d) mandatarul financiar coordonator a depus rap ortul 
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale în 
conformitate cu prevederile legii privind finan ţarea activit ăţii 



partidelor politice şi a campaniilor electorale, fapt dovedit 
prin depunerea raportului, în condi ţiile legii; 
    e) nu a renun ţat la mandat, în condi ţiile art. 115; 
    f) nu a fost ales prin fraud ă electoral ă constatat ă în 
condi ţiile legii privind alegerea autorit ăţilor administra ţiei 
publice locale, dovedit ă prin documentele privind rezultatele 
alegerilor înaintate de c ătre biroul electoral de circumscrip ţie 
judec ătoriei în a c ărei raz ă teritorial ă se afl ă circumscrip ţia 
electoral ă pentru care au fost desf ăşurate alegeri. 
 
    (3)  Consilierii locali declara ţi ale şi au obliga ţia 
transmiterii c ătre secretarul general al unit ăţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale a documentelor doveditoar e pentru 
îndeplinirea condi ţiilor prev ăzute la alin. (2) lit. a)-e) în 
cel mult 15 zile de la data desf ăşur ării alegerilor, pentru care 
li se elibereaz ă o confirmare de primire. Termenul de 15 zile 
este termen de dec ădere, caz în care secretarul general al 
unit ăţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale transmit e 
judec ătoriei documentele care i-au fost puse la dispozi ţie 
în ăuntrul acestui termen, precum şi o adres ă prin care propune 
validarea consilierilor care au depus documentele p rev ăzute la 
alin. (2) sau, dup ă caz, invalidarea consilierilor care nu au 
depus aceste documente. 
    (4)  Secretarul general al unit ăţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale are obliga ţia de a transmite 
judec ătoriei în a c ărei raz ă teritorial ă se afl ă circumscrip ţia 
electoral ă pentru care au avut loc alegeri documentele 
doveditoare pentru îndeplinirea condi ţiilor prev ăzute la alin. 
(2) lit. a)-e) în termen de 2 zile de la împlinirea  termenului 
prev ăzut la alin. (3), în vederea valid ării mandatelor 
consilierilor locali declara ţi ale şi. 
    (5)  Încheierea judec ătoriei privind validarea sau, dup ă 
caz, invalidarea mandatelor consilierilor locali cu prinde numele 
consilierilor locali ale c ăror mandate au fost validate şi se 
comunic ă de îndat ă prefectului şi secretarului general al 
unit ăţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. În prim a zi 
lucr ătoare ulterioar ă comunic ării încheierii, secretarul general 
al unit ăţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale informea ză 
consilierii locali declara ţi ale şi cu privire la validarea 
mandatelor lor, suplean ţii acestora cu privire la invalidarea 
mandatelor consilierilor locali declara ţi ale şi şi partidele 
politice sau organiza ţiile cet ăţenilor apar ţinând minorit ăţilor 
naţionale. Încheierea judec ătoriei prin care sunt invalidate 
mandatele este comunicat ă şi respectivilor consilieri locali 
declara ţi ale şi. 
    (6)  În termen de 3 zile de la comunicare, cei interesa ţi 
pot formula apel împotriva încheierii judec ătoriei de validare 



sau invalidare a mandatelor. Apelul se solu ţioneaz ă de 
tribunalul în a c ărui circumscrip ţie se afl ă judec ătoria care a 
pronun ţat încheierea în termen de 5 zile de la depunerea 
apelului, în procedur ă necontencioas ă, f ăr ă a fi aplicabil ă 
procedura de regularizare a cererii, hot ărârea fiind definitiv ă. 
Hot ărârea se comunic ă de îndat ă de la pronun ţare prefectului, 
secretarului general al unit ăţii/subdiviziunii administrativ-
teritoriale şi consilierului local declarat ales. 
    (7)  Pronun ţarea încheierii judec ătoriei, respectiv 
pronun ţarea hot ărârii tribunalului se poate amâna, o singur ă 
dat ă, cel mult 24 de ore, iar termenul pentru motivarea  
încheierii, respectiv a hot ărârii este de cel mult 48 de ore de 
la pronun ţare. 
 
    ART. 115  
    Renun ţarea la mandat înainte de validare 
    (1)  Consilierul local declarat ales poate renu nţa la mandat 
în cel mult 10 zile de la data desf ăşur ării alegerilor, situa ţie 
în care comunic ă, în acela şi termen, sub semn ătur ă, decizia sa 
secretarului general al unit ăţii/subdiviziunii administrativ-
teritoriale. 
    (2)  Secretarul general al unit ăţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale transmite judec ătoriei în a c ărei raz ă 
teritorial ă se afl ă circumscrip ţia electoral ă pentru care au 
avut loc alegeri şi prefectului declara ţiile semnate de 
consilierii locali declara ţi ale şi, prev ăzuţi la alin. (1), în 
termenul prev ăzut la art. 114 alin. (4). 
 
    ART. 116  
    Şedin ţele privind ceremonia de constituire a consiliului 
local 
    (1)  Pentru fiecare consiliu local din jude ţ, prefectul 
convoac ă consilierii locali pentru şedin ţa privind ceremonia de 
constituire a consiliului local în cel mult 5 zile de la 
comunicarea încheierii judec ătoriei prev ăzute la art. 114 alin. 
(5) ori a comunic ării hot ărârii tribunalului în condi ţiile art. 
114 alin. (6) şi (7), dup ă caz, în situa ţia în care num ărul 
mandatelor de consilier local, validate, este mai m are decât 
primul num ăr natural strict mai mare decât jum ătate din num ărul 
membrilor consiliului local stabilit potrivit art. 112. 
    (2)  Prefectul îi comunic ă secretarului general al 
unit ăţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale data şi ora 
stabilite pentru şedin ţa privind ceremonia de constituire a 
consiliului local, la care particip ă prefectul, subprefectul sau 
un  reprezentant al institu ţiei prefectului desemnat prin ordin 
de c ătre prefect. În situa ţii motivate, cu respectarea 



dispozi ţiilor alin. (1) prefectul poate comunica o alt ă dat ă şi 
o alt ă or ă. 
    (3)  Secretarul general al unit ăţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale comunic ă consilierilor locali ale 
căror mandate au fost validate data şi ora şedin ţei privind 
ceremonia de constituire convocat ă de prefect, care are loc la 
sediul consiliului local. 
    (4)  Şedin ţa pentru ceremonia de constituire este condus ă de 
cel mai în vârst ă consilier local al c ărui mandat a fost 
validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consil ieri locali 
ale c ăror mandate au fost validate. 
    (5)  Consilierii locali ale c ăror mandate au fost validate 
depun jur ământul prev ăzut la art. 117 în cadrul şedin ţei privind 
ceremonia de constituire a consiliului local. 
    (6)  În cazul în care num ărul consilierilor locali care au 
depus jur ământul în condi ţiile alin. (5) este mai mic decât 
primul num ăr natural strict mai mare decât jum ătate din num ărul 
membrilor consiliului local stabilit potrivit art. 112, 
prefectul convoac ă consilierii locali pentru o a doua şedin ţă 
privind ceremonia de constituire în termen de 20 de  zile de la 
data primei şedin ţe. 
    (7)  În cadrul celei de a doua şedin ţe pot depune jur ământul 
consilierii locali valida ţi care au absentat de la prima şedin ţă 
şi suplean ţii ale c ăror mandate au fost validate în condi ţiile 
art. 119 şi consilierii locali valida ţi în condi ţiile art. 114 
alin. (6) şi (7) şi care nu au fost convoca ţi la prima şedin ţă 
de constituire a consiliului local. 
    (8)  Prin excep ţie de la dispozi ţiile alin. (7) consilierul 
local declarat ales care nu a putut depune jur ământul, ca urmare 
a absen ţei pentru motive temeinice, poate depune jur ământul în 
cadrul primei şedin ţe a consiliului local. Sunt considerate 
motive temeinice spitalizarea sau imobilizarea la p at, dovedit ă 
prin certificat medical, ori situa ţii precum deplasarea în 
str ăin ătate în interes de serviciu, evenimente de for ţă major ă, 
cum ar fi inunda ţii sau alte catastrofe care au împiedicat 
deplasarea, deces în familie ori alte situa ţii similare. 
    (9)  Consilierul local al c ărui mandat a fost validat care 
nu depune jur ământul nici în cea de a doua şedin ţă privind 
ceremonia de constituire ori în condi ţiile prev ăzute la alin. 
(8) sau care refuz ă s ă depun ă jur ământul este considerat 
demisionat de drept. 
    (10)  Locurile consilierilor locali declara ţi ale şi ale 
căror mandate nu au fost validate sau care sunt consi dera ţi 
demisiona ţi de drept şi care nu pot fi completate cu suplean ţi 
se declar ă vacante prin ordin al prefectului în termen de 5 z ile 
de la prima şedin ţă ordinar ă a consiliului local. 
 



    ART. 117  
    Jur ământul 
    (1)  Consilierii locali ale şi al c ăror mandat a fost validat 
depun 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 
îmi ajute Dumnezeu! Formula religioas ă de încheiere va respecta 
libertatea convingerilor religioase, jur ământul putând fi depus 
şi f ăr ă formula religioas ă. Jur ământul se imprim ă pe un formular 
special şi se semneaz ă, în dou ă exemplare, de fiecare ales 
local. 
    (2)  Un exemplar al jur ământului se p ăstreaz ă la dosarul de 
constituire, iar al doilea se înmâneaz ă consilierului local 
ales. Dosarul de constituire se p ăstreaz ă de c ătre secretarul 
general al unit ăţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 
 
    ART. 118  
    Declararea consiliului local ca legal constitui t 
    (1)  Consiliul local este legal constituit dac ă numărul 
consilierilor locali care au depus jur ământul în condi ţiile art. 
116 alin. (5)-(7) este mai mare decât primul num ăr natural 
strict mai mare decât jum ătate din num ărul membrilor consiliului 
local, stabilit potrivit art. 112. 
    (2)  Data constituirii consiliului local este c onsiderat ă 
data desf ăşur ării primei şedin ţe privind ceremonia de 
constituire a consiliului local, respectiv a celei de a doua, 
după caz. 
    (3)  În termen de 3 zile de la data constituiri i consiliului 
local, în condi ţiile alin. (2), prefectul emite un ordin privind 
constatarea îndeplinirii condi ţiilor legale de constituire a 
consiliului local, care se comunic ă secretarului general al 
unit ăţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi se aduce la 
cuno ştin ţă public ă. 
    (4)  În situa ţia în care consiliul local nu este legal 
constituit în condi ţiile alin. (1), în termen de 3 zile de la 
împlinirea termenului prev ăzut la art. 116 alin. (6) prefectul 
emite un ordin privind constatarea neîndeplinirii c ondi ţiilor 
legale de constituire a consiliului local, în care se 
menţioneaz ă motivele neconstituirii acestuia. 
    (5)  Ordinul prefectului prev ăzut la alin. (3), respectiv 
alin. (4) prevede, dac ă este cazul, şi situa ţiile în care este 
necesar ă validarea mandatelor suplean ţilor. Ordinul prefectului 
care cuprinde situa ţiile în care este necesar ă validarea 
mandatelor suplean ţilor se comunic ă judec ătoriei în a c ărei raz ă 
teritorial ă se afl ă circumscrip ţia electoral ă pentru care au 
avut loc alegeri, partidelor politice şi organiza ţiilor 



cet ăţenilor apar ţinând minorit ăţilor na ţionale care au propus 
candida ţi şi secretarului general al unit ăţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale. 
 
    ART. 119  
    Validarea mandatelor suplean ţilor în cadrul procedurii  de 
constituire a consiliului local 
    (1)  Mandatele suplean ţilor sunt validate de judec ătoria în 
a c ărei raz ă teritorial ă se afl ă circumscrip ţia electoral ă 
pentru care au avut loc alegeri, în procedur ă necontencioas ă, 
prin încheiere pronun ţat ă în camera de consiliu, f ăr ă a fi 
aplicabil ă procedura de regularizare a cererii. Validarea 
mandatelor suplean ţilor se realizeaz ă în condi ţiile art. 114 
alin. (2), cu respectarea prevederilor legii privin d alegerea 
autorit ăţilor administra ţiei publice locale în situa ţia în care 
consilierul local declarat ales se afl ă în una dintre 
următoarele situa ţii: 
    a) nu este validat ca urmare a neîndeplinirii c ondi ţiilor 
prev ăzute la art. 114 alin. (2); 
    b) este considerat demisionat de drept, potrivi t art. 116 
alin. (9). 
 
    (2)  În cazul prev ăzut la alin. (1) lit. a), mandatele 
suplean ţilor sunt validate în termen de 10 zile de la data 
r ămânerii definitive a încheierii de invalidare a man datului 
consilierului local declarat ales. 
    (3)  În cazul prev ăzut la alin. (1) lit. b), mandatele 
suplean ţilor sunt validate în termen de 10 zile de la 
comunicarea ordinului prefectului prev ăzut la art. 118 alin. 
(5). 
    (4) Suplean ţii au obliga ţia transmiterii c ătre secretarul 
general al unit ăţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale a 
documentelor doveditoare pentru îndeplinirea condi ţiilor 
prev ăzute la art. 114 alin. (3) cu cel pu ţin 7 zile înainte de 
împlinirea termenului prev ăzut la alin. (2) sau (3), dup ă caz, 
pentru care li se elibereaz ă o confirmare de primire. Termenul 
pentru transmiterea documentelor c ătre secretarul general al 
unit ăţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale este ter men de 
dec ădere, caz în care secretarul general al 
unit ăţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale transmit e 
judec ătoriei documentele care i-au fost puse la dispozi ţie 
în ăuntrul acestui termen, precum şi o adres ă de informare prin 
care propune validarea suplean ţilor care au depus documentele 
prev ăzute la art. 114 alin. (2) sau, dup ă caz, invalidarea 
suplean ţilor care nu au depus aceste documente. 
    (5) Secretarul general al unit ăţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale transmite judec ătoriei documentele 



doveditoare pentru îndeplinirea condi ţiilor prev ăzute la art. 
114 alin. (2) lit. a)-d) cu cel pu ţin 7 zile înainte de 
împlinirea termenului prev ăzut la alin. (2) sau (3), dup ă caz. 
    (6)  Supleantul al c ărui mandat a fost validat în condi ţiile 
prezentului articol depune jur ământul în a doua şedin ţă privind 
ceremonia de constituire a consiliului local prev ăzut ă la art. 
116 sau în prima şedin ţă a consiliului local, dup ă caz. 
    (7)  Prevederile alin. (6) se aplic ă în mod corespunz ător 
supleantului declarat ales al c ărui mandat a fost invalidat de 
judec ătoria competent ă, în prim ă instan ţă, dar care a fost 
validat prin hot ărârea tribunalului. 
    (8)  Supleantul al c ărui mandat a fost validat, care nu 
depune jur ământul în condi ţiile alin. (6) sau, dup ă caz, alin. 
(7) ori care refuz ă s ă depun ă jur ământul, este considerat 
demisionat de drept. 
    (9)  Prevederile art. 118 alin. (3) se aplic ă în mod 
corespunz ător. 
 
    ART. 120  
    Organizarea alegerilor par ţiale 
    (1)  În situa ţia în care consiliul local nu a fost 
constituit în condi ţiile art. 118, sunt organizate alegeri 
par ţiale de completare în condi ţiile legii privind alegerea 
autorit ăţilor administra ţiei publice locale pentru locurile 
consilierilor locali declarate vacante potrivit art . 116 alin. 
(10). 
    (2)  Alegerile prev ăzute la alin. (1) se organizeaz ă în 
termen de 90 de zile de la emiterea ordinului prefe ctului 
prev ăzut la art. 118 alin. (4), în condi ţiile legii privind 
alegerea autorit ăţilor administra ţiei publice locale. Stabilirea 
datei pentru organizarea alegerilor se face de c ătre Guvern, la 
propunerea autorit ăţilor cu atribu ţii în organizarea alegerilor 
locale pe baza solicit ării prefectului. 
 
    ART. 121  
    Confirmarea calit ăţii de membru al partidului politic  sau 
organiza ţiei cet ăţenilor apar ţinând minorit ăţilor na ţionale  a 
candida ţilor declara ţi ale şi şi a suplean ţilor 
    (1)  Partidele politice sau organiza ţiile cet ăţenilor 
apar ţinând minorit ăţilor na ţionale confirm ă, sub semn ătura 
persoanelor din cadrul conducerilor acestora, calit atea de 
membru a consilierilor declara ţi ale şi şi a suplean ţilor, în 
următoarele condi ţii: 
    a) în termen de 3 zile de la încheierea, de c ătre biroul 
electoral de circumscrip ţie, în condi ţiile legii privind 
alegerea autorit ăţilor administra ţiei publice locale, a 



procesului-verbal privind constatarea rezultatului alegerilor şi 
atribuirea mandatelor; 
    b) în termen de 3 zile de la comunicarea închei erii 
prev ăzute la art. 114 alin. (5); 
    c) în termen de 3 zile de la primirea ordinului  prefectului 
prev ăzut la art. 118 alin. (5); 
    d) în termen de 3 zile de la solicitarea secret arului 
general al unit ăţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în 
situa ţia vacan ţei mandatelor de consilieri ale şi pe liste de 
candida ţi constatat ă prin hot ărâre a consiliului local sau prin 
ordin al prefectului. 
 
    (2)  Confirm ările de la alin. (1) sunt transmise, în 
termenele prev ăzute, secretarului general al 
unit ăţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 
    (3)  Secretarul general al unit ăţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale transmite de îndat ă confirm ările 
primite judec ătoriei în a c ărei raz ă teritorial ă se afl ă 
circumscrip ţia electoral ă pentru care au avut loc alegeri în 
vederea valid ării mandatelor consilierilor locali declara ţi 
ale şi, în condi ţiile art. 114, sau a valid ării mandatelor 
suplean ţilor, în condi ţiile art. 119 sau art. 122. 
 
    ART. 122  
    Validarea mandatelor suplean ţilor  pe durata mandatului 
consiliului local 
    (1)  În caz de vacan ţă a mandatelor de consilieri locali, pe 
durata mandatului consiliului local, mandatele supl eanţilor sunt 
validate în termen de 10 zile de la data încet ării mandatului 
consilierului local, în condi ţiile art. 204, de c ătre 
judec ătoria în a c ărei raz ă teritorial ă se afl ă circumscrip ţia 
electoral ă pentru care au avut loc alegeri în procedur ă 
necontencioas ă, prin încheiere pronun ţat ă în camera de consiliu, 
f ăr ă a fi aplicabil ă procedura de regularizare a cererii. 
Validarea mandatelor suplean ţilor se realizeaz ă cu respectarea 
prevederilor art. 114 alin. (2) şi art. 121 alin. (1) lit. d), 
alin. (2) şi (3). Suplean ţii au obliga ţia transmiterii c ătre 
secretarul general al unit ăţii/subdiviziunii administrativ-
teritoriale a documentelor doveditoare prev ăzute la art. 114 
alin. (2) lit. a)-d) cu cel pu ţin 5 zile înainte de împlinirea 
termenului de 10 zile. Dispozi ţiile art. 114 alin. (4)-(7) se 
aplic ă în mod corespunz ător. 
    (2)  Consilierul local al c ărui mandat a fost validat pe 
durata mandatului consiliului local depune jur ământul în fa ţa 
consiliului local, în termen de 15 zile de la data la care 
secretarul general al unit ăţii/subdiviziunii administrativ-
teritoriale l-a informat cu privire la validarea ma ndatului s ău. 



    (3)  Consilierul local declarat ales al c ărui mandat a fost 
invalidat de judec ătoria competent ă, în prim ă instan ţă, dar care 
a fost validat prin hot ărârea tribunalului depune jur ământul în 
fa ţa consiliului local, în termen de 15 zile de la dat a la care 
i-a fost comunicat ă hot ărârea tribunalului. 
    (4) Consiliul local se convoac ă în condi ţiile art. 134 alin. 
(1) pentru respectarea termenului prev ăzut la alin. (2) sau (3), 
după caz. 
    (5) Consilierul local al c ărui mandat a fost validat în 
condi ţiile alin. (2) sau (3) care nu depune jur ământul în 
termenul de 15 zile ori care refuz ă s ă depun ă jur ământul este 
considerat demisionat de drept, cu excep ţia cazului în care se 
afl ă în una dintre situa ţiile prev ăzute la art. 116 alin. (8). 
    (6) În cazul în care consilierul local al c ărui mandat a 
fost validat în condi ţiile alin. (2) sau (3) se afl ă, pe 
perioada celor 15 zile prev ăzute de aceste alineate, într-una 
dintre situa ţiile prev ăzute la art. 116 alin. (8), termenul 
pentru depunerea jur ământului se prelunge şte pân ă la încetarea 
acestei situa ţii. 
 
    SEC ŢIUNEA  a 2-a 
    Organizarea consiliului local 
    ART. 123  
    Pre şedintele de şedin ţă 
    (1) Dup ă declararea ca legal constituit, consiliul local 
alege dintre membrii s ăi, în termenul stabilit prin regulamentul 
de organizare şi func ţionare a consiliului local, un pre şedinte 
de şedin ţă, pe o perioad ă de cel mult 3 luni, care conduce 
şedin ţele consiliului şi semneaz ă hot ărârile adoptate de acesta. 
Pre şedintele de şedin ţă se alege prin vot deschis cu majoritate 
simpl ă, prev ăzut ă la art. 5, lit. ee). 
    (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  
numărul consilierilor locali în func ţie, prin hot ărâre adoptat ă 
cu majoritate absolut ă. 
    (3)  În cazul în care pre şedintele de şedin ţă lipse şte, la 
propunerea consilierilor locali, din rândul acestor a este ales 
un alt pre şedinte de şedin ţă, prin hot ărâre adoptat ă cu 
majoritate simpl ă, care conduce şedin ţa respectiv ă. Acesta 
exercit ă pentru aceast ă şedin ţă atribu ţiile prev ăzute de 
prezentul cod pentru pre şedintele de şedin ţă. 
    (4)  Pre şedintele de şedin ţă exercit ă urm ătoarele atribu ţii 
principale: 
    a) conduce şedin ţele consiliului local; 
    b) supune votului consilierilor locali proiecte le de 
hot ărâri şi anun ţă rezultatul vot ării, cu precizarea voturilor 
pentru, a voturilor împotriv ă şi a ab ţinerilor num ărate şi 



eviden ţiate de secretarul general al unit ăţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale în procesul-verbal al şedin ţei; 
    c) semneaz ă procesul-verbal al şedin ţei; 
    d) asigur ă menţinerea ordinii, în condi ţiile regulamentului 
de organizare şi func ţionare a consiliului local; 
    e) supune votului consilierilor locali orice pr oblem ă care 
intr ă în competen ţa de solu ţionare a consiliului local; 
    f) aplic ă, dac ă este cazul, sanc ţiunile prev ăzute la art. 
233 alin. (1) sau propune consiliului aplicarea uno r asemenea 
sanc ţiuni, dup ă caz; 
    g) îndepline şte alte atribu ţii prev ăzute de lege, de 
regulamentul de organizare şi func ţionare a consiliului local 
sau alte îns ărcin ări date de c ătre consiliul local. 
 
 
    ART. 124  
    Organizarea comisiilor de specialitate ale cons iliului local 
    (1)  Dup ă constituire, consiliul local î şi organizeaz ă 
comisii de specialitate, pe principalele domenii de  activitate, 
în termenul stabilit prin regulamentul de organizar e şi 
func ţionare a consiliului local. 
    (2)  Pot fi membri ai comisiilor de specialitat e numai 
consilierii locali. 
    (3)  Opera ţiunile desf ăşurate în cadrul procedurii de 
constituire a comisiilor de specialitate, domeniile  de 
activitate în care se pot organiza comisii de speci alitate, 
numărul şi denumirea acestora, num ărul membrilor fiec ărei 
comisii şi modul de stabilire a locurilor ce revin fiec ărui grup 
de consilieri sau consilieri independen ţi, precum şi componen ţa 
nominal ă a acestora se stabilesc prin hot ărâre a consiliului 
local, cu respectarea configura ţiei politice de la ultimele 
alegeri locale. Num ărul membrilor unei comisii este întotdeauna 
impar. 
    (4)  Num ărul locurilor ce revine fiec ărui grup de consilieri 
sau consilierilor independen ţi în fiecare comisie de 
specialitate se stabile şte de c ătre consiliul local, cu 
respectarea configura ţiei politice de la ultimele alegeri 
locale. 
    (5)  Nominalizarea membrilor fiec ărei comisii se face de 
fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor ind ependen ţi de 
către consiliul local, avându-se în vedere, de regul ă, op ţiunea 
acestora, preg ătirea lor profesional ă şi domeniul în care î şi 
desf ăşoar ă activitatea. În func ţie de num ărul membrilor 
consiliului, un consilier poate face parte din cel puţin o 
comisie şi din cel mult 3 comisii, dintre care una este comi sia 
de baz ă. 
 



    ART. 125  
    Atribu ţiile comisiilor de specialitate 
    (1)  Comisiile de specialitate au urm ătoarele atribu ţii 
principale: 
    a) analizeaz ă proiectele de hot ărâri ale consiliului local 
din domeniul lor de activitate; 
    b) întocmesc avize asupra proiectelor de hot ărâri şi asupra 
problemelor analizate, pe care le prezint ă consiliului local; 
    c) îndeplinesc orice alte atribu ţii stabilite prin 
regulamentul de organizare şi func ţionare a consiliului local 
sau îns ărcin ări date prin hot ărâri ale consiliului local, dac ă 
acestea au leg ătur ă cu activitatea lor. 
 
    (2)  Comisiile de specialitate adopt ă avize cu majoritate 
simpl ă. 
 
    ART. 126  
    Pre şedintele şi secretarul comisiei de specialitate 
    (1)  Comisiile de specialitate î şi aleg, prin votul deschis 
al majorit ăţii absolute a consilierilor locali ce o compun, cât e 
un pre şedinte şi câte un secretar. 
    (2)  Pre şedintele comisiei de specialitate are urm ătoarele 
atribu ţii principale: 
    a) asigur ă reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu 
consiliul local, aparatul de specialitate al primar ului, 
organismele prestatoare de servicii publice locale şi cu 
celelalte comisii; 
    b) convoac ă şedin ţele comisiei conform procedurii prev ăzute 
în regulamentul de organizare şi func ţionare a consiliului local 
şi informeaz ă secretarul general al unit ăţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale cu privire la data şi locul şedin ţei; 
    c) conduce şedin ţele comisiei; 
    d) sus ţine în şedin ţele consiliului local avizele formulate 
de comisie; 
    e) anun ţă rezultatul vot ării, pe baza datelor comunicate de 
secretar; 
    f) îndepline şte orice alte atribu ţii referitoare la 
activitatea comisiei, prev ăzute de lege, de regulamentul de 
organizare şi func ţionare a consiliului sau stabilite de 
consiliul local; 
    g) comunic ă secretarului general al unit ăţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale în termen rezonabil, pân ă la finalul 
fiec ărei luni calendaristice, prezen ţa şi procesele-verbale ale 
fiec ărei şedin ţe ale comisiei de specialitate. 
 
    (3)  Pre şedintele comisiei de specialitate poate propune ca 
la lucr ările comisiei s ă participe şi alte persoane din afara 



acesteia, dac ă apreciaz ă c ă este necesar şi poate participa la 
lucr ările celorlalte comisii care examineaz ă probleme ce 
prezint ă importan ţă pentru comisia pe care o conduce. 
    (4)  Secretarul comisiei îndepline şte urm ătoarele atribu ţii 
principale: 
    a) efectueaz ă apelul nominal şi ţine eviden ţa particip ării 
la şedin ţe a membrilor comisiei; 
    b) num ăr ă voturile şi îl informeaz ă pe pre şedinte asupra 
cvorumului necesar pentru emiterea fiec ărui aviz şi asupra 
rezultatului vot ării; 
    c) asigur ă redactarea avizelor, a proceselor-verbale şi a 
altor documente prev ăzute de lege; 
    d) îndepline şte orice alte sarcini prev ăzute de regulamentul 
de organizare şi func ţionare a consiliului local sau îns ărcin ări 
stabilite de comisie sau de c ătre pre şedintele acesteia. 
 
 
    ART. 127  
    Comisiile speciale şi comisiile mixte 
    (1)  Consiliile locale pot organiza comisii spe ciale de 
analiz ă şi verificare formate din consilieri locali, pe peri oadă 
determinat ă, la propunerea unei treimi din num ărul consilierilor 
locali în func ţie sau a primarului. Componen ţa, obiectivele şi 
perioada de desf ăşurare a activit ăţilor acestora se stabilesc 
prin hot ărâre a consiliului local. Membrii comisiei ac ţioneaz ă 
în limitele stabilite prin hot ărâre. 
    (2)  Comisia de analiz ă şi verificare prezint ă consiliului 
local ori primarului, dup ă caz, la termenul stabilit de acesta, 
raportul întocmit în urma analizelor şi verific ărilor efectuate. 
Raportul cuprinde, dac ă este cazul, propuneri concrete de 
îmbun ăt ăţire a activit ăţii în domeniul supus analizei sau 
verific ării. 
    (3)  Consiliile locale pot organiza, din propri e 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 3-a 
    Mandatul, rolul şi atribu ţiile consiliului local 
    ART. 128  
    Mandatul consiliului local 
    (1)  Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani în 
condi ţiile legii privind alegerea autorit ăţilor administra ţiei 
publice locale. 



    (2)  Mandatul consiliului local se exercit ă de la data la 
care consiliul local este legal constituit pân ă la data la care 
consiliul local nou-ales este legal constituit. 
    (3)  Mandatul consiliului local poate fi prelun git, prin 
lege organic ă, în caz de r ăzboi sau catastrof ă ori alte situa ţii 
expres prev ăzute de lege atunci când, din cauza acestor 
situa ţii, nu pot fi organizate alegeri în condi ţiile alin. (1). 
 
    ART. 129  
    Atribu ţiile consiliului local 
    (1)  Consiliul local are ini ţiativ ă şi hot ăr ăşte, în 
condi ţiile legii, în toate problemele de interes local, c u 
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 unitatea administrativ-teritorial ă, 
organizarea proprie, precum şi organizarea şi func ţionarea 
aparatului de specialitate al primarului, ale insti tu ţiilor 
publice de interes local şi ale societ ăţilor 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 de interes 
local; 
    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; prin ordin al ministrului de res ort se aprob ă 
un model orientativ al statutului unit ăţii administrativ-
teritoriale, precum şi un model orientativ al regulamentului de 
organizare şi func ţionare a consiliului local; 
    b) alege viceprimarul/viceprimarii, din rândul consilierilor 
locali, la propunerea primarului sau a consilierilo r locali, în 
condi ţiile art. 152 alin. (2); 
    c) 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 publice de interes 
local, reorganizarea şi statul de func ţii ale regiilor autonome 
de interes local, precum şi înfiin ţarea, reorganizarea sau 



desfiin ţarea de societ ăţi de interes local şi statul de func ţii 
al acestora; 
    d) exercit ă, în numele unit ăţii administrativ-teritoriale, 
toate drepturile şi obliga ţiile corespunz ătoare participa ţiilor 
deţinute la societ ăţi sau regii autonome, în condi ţiile legii; 
    e) hot ăr ăşte înfiin ţarea sau reorganizarea de institu ţii, 
servicii publice, societ ăţi şi 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 unit ăţii 
administrativ-teritoriale, 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; 
    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 un mediu favorabil înfiin ţării şi/sau dezvolt ării 
afacerilor, inclusiv prin valorificarea patrimoniul ui existent, 
precum şi prin realizarea de noi investi ţii care s ă contribuie 
la îndeplinirea programelor de dezvoltare economic ă regional ă şi 
local ă; 
    g) asigur ă realizarea lucr ărilor şi ia m ăsurile necesare 
implement ării şi conform ării cu prevederile angajamentelor 
asumate de România în calitate de stat membru al Un iunii 
Europene în domeniul protec ţiei mediului şi gospod ăririi apelor 
pentru serviciile furnizate cet ăţenilor. 
 
    (5)  Dac ă bugetul unit ăţii administrativ-teritoriale, 
prev ăzut la alin. (4) lit. a), nu poate fi adoptat dup ă dou ă 
şedin ţe consecutive, care au loc la un interval de cel mu lt 7 
zile, activitatea se desf ăşoar ă 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. 
    (6)  În exercitarea atribu ţiilor prev ăzute la alin. (2) lit. 
c), consiliul local: 



    a) hot ăr ăşte darea în administrare, concesionarea, 
închirierea sau darea în folosin ţă gratuit ă a 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, darea în administrare, concesionarea, 
darea în folosin ţă gratuit ă sau închirierea bunurilor 
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 orice alte obiective de interes public 
local. 
 
    (7)  În exercitarea atribu ţiilor prev ăzute la alin. (2) lit. 
d), consiliul local asigur ă, potrivit competen ţei sale şi în 
condi ţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea servic iilor 
publice de interes local privind: 
    a) educa ţia; 
    b) serviciile sociale pentru protec ţia copilului, a 
persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a  familiei şi 
a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socia l ă; 
    c) s ănătatea; 
    d) cultura; 
    e) tineretul; 
    f) sportul; 
    g) ordinea public ă; 
    h) situa ţiile de urgen ţă; 
    i) protec ţia şi refacerea mediului; 
    j) conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a 
monumentelor istorice şi de arhitectur ă, a parcurilor, 
gr ădinilor publice şi rezerva ţiilor naturale; 
    k) dezvoltarea urban ă; 
    l) eviden ţa persoanelor; 
    m) podurile şi drumurile publice; 
    n) serviciile comunitare de utilit ăţi publice de interes 
local;  
    o) serviciile de urgen ţă de tip salvamont, salvamar şi de 
prim ajutor; 
    p) activit ăţile de administra ţie social-comunitar ă; 
    q) locuin ţele sociale şi celelalte unit ăţi locative aflate 
în proprietatea unit ăţii administrativ-teritoriale sau în 
administrarea sa; 
    r) punerea în valoare, în interesul colectivit ăţii locale, a 
resurselor naturale de pe raza unit ăţii administrativ-
teritoriale; 



    s) alte servicii publice de interes local stabi lite prin 
lege. 
 
    (8)  În exercitarea atribu ţiilor prev ăzute la alin. (2) lit. 
d), consiliul local: 
    a) sprijin ă, în condi ţiile legii, activitatea cultelor 
religioase; 
    b) aprob ă construirea locuin ţelor sociale, criteriile pentru 
repartizarea locuin ţelor sociale şi a utilit ăţilor locative 
aflate în proprietatea sau în administrarea sa. 
 
    (9)  În exercitarea atribu ţiilor prev ăzute la alin. (2) lit. 
e), consiliul 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 ac ţiuni, 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. 
 
    (10) În exercitarea atribu ţiilor prev ăzute la alin. (2) lit. 
a), b) şi d), consiliul local: 
    a) poate asigura, în tot sau în parte, cu acord ul 
titularului dreptului de proprietate sau al celui d e 
administrare, lucr ările şi fondurile necesare pentru 
reabilitarea, dotarea şi func ţionarea cl ădirilor în care î şi 
desf ăşoar ă activitatea autorit ăţi sau institu ţii publice a c ăror 
activitate prezint ă un interes local. Bunurile achizi ţionate 
pentru dot ări r ămân în proprietatea unit ăţii administrativ-
teritoriale; 
    b) poate asigura, în tot sau în parte, cu acord ul 
institu ţiei sau autorit ăţii publice titulare a dreptului de 
proprietate sau de administrare, lucr ări de amenajare, dotare şi 
între ţinere a cl ădirilor sau terenurilor aflate în proprietatea 
public ă sau privat ă a statului, în scopul cre şterii nivelului de 
atractivitate turistic ă a unit ăţii administrativ-teritoriale, cu 
condi ţia ca, prin acordul exprimat, titularul dreptului s ă 
permit ă accesul publicului în spa ţiile astfel îmbun ăt ăţite pe o 
perioad ă de minimum 5 ani. Bunurile achizi ţionate pentru dot ări 
r ămân în proprietatea unit ăţii administrativ-teritoriale. 
 



    (11)  Pentru realizarea atribu ţiilor prev ăzute la alin. (2) 
consiliul local poate solicita inform ări şi rapoarte de la 
primar, viceprimar şi de la conduc ătorii organismelor 
prestatoare de servicii publice şi de utilitate public ă de 
interes local. 
    (12)  Consiliul local hot ăr ăşte acordarea unor sporuri şi a 
altor facilit ăţi, potrivit legii, personalului angajat în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice 
de interes local. 
    (13)  Consiliul local poate conferi persoanelor  fizice 
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 stabil esc şi 
condi ţiile retragerii titlului conferit. Acest regulament  poate 
fi parte integrant ă a statutului unit ăţii administrativ-
teritoriale. 
    (14)  Consiliul local îndepline şte orice alte atribu ţii, în 
toate domeniile de interes local, cu excep ţia celor date în mod 
expres în competen ţa altor autorit ăţi publice, precum şi orice 
alte atribu ţii stabilite prin lege. 
 
    ART. 130  
    Institu ţiile publice de interes local 
    (1)  Consiliile locale pot înfiin ţa institu ţii publice de 
interes local în principalele domenii de activitate , potrivit 
specificului şi nevoilor colectivit ăţii locale, cu respectarea 
prevederilor legale şi în limita mijloacelor financiare de care 
dispun. 
    (2)  Numirea şi eliberarea din func ţie a personalului din 
cadrul institu ţiilor publice de interes local se fac de 
conduc ătorii acestora, în condi ţiile legii. 
    (3)  Numirea, sanc ţionarea, suspendarea, modificarea şi 
încetarea raporturilor de serviciu sau de munc ă, dup ă caz, a 
conduc ătorilor institu ţiilor prev ăzute la alin. (1) se fac de 
către primar, prin dispozi ţie, în condi ţiile legii. 
 
    ART. 131  
    Mandatarea consilierilor locali pentru reprezen tarea 
intereselor unit ăţii administrativ-teritoriale 
    Consilierii locali împuternici ţi s ă reprezinte interesele 
unit ăţii administrativ-teritoriale în societ ăţi, regii autonome 
de interes local şi alte organisme de cooperare sau parteneriat 
sunt desemna ţi, prin hot ărâre a consiliului local, în condi ţiile 
legii, cu respectarea regimului incompatibilit ăţilor aplicabil 
şi a configura ţiei politice de la ultimele alegeri locale. 
 
    ART. 132  



    Reprezentarea în asocia ţiile de dezvoltare intercomunitar ă 
şi la nivelul operatorilor regionali 
    Comunele, ora şele şi municipiile sunt reprezentate de drept 
în adun ările generale ale asocia ţiilor de dezvoltare 
intercomunitar ă şi în adun ările generale ale operatorilor 
regionali şi locali de c ătre primari. Primarii pot delega 
calitatea lor de reprezentan ţi ai unit ăţilor administrativ-
teritoriale în adun ările generale viceprimarilor, 
administratorilor publici, precum şi oric ăror alte persoane din 
aparatul de specialitate al primarului sau din cadr ul unei 
institu ţii publice de interes local. 
 
    SEC ŢIUNEA  a 4-a 
    Func ţionarea consiliului local 
    ART. 133  
    Tipurile de şedin ţe ale consiliului local 
    (1)  Consiliul local se întrune şte în şedin ţe ordinare, cel 
puţin o dat ă pe lun ă, la convocarea primarului. 
    (2)  Consiliul local se poate întruni şi în şedin ţe 
extraordinare la convocarea: 
    a) primarului; 
    b) a cel pu ţin unei treimi din num ărul consilierilor locali 
în func ţie; 
    c) primarului, ca urmare a solicit ării prefectului, în 
condi ţiile prev ăzute la art. 257 alin. (2). 
 
 
    ART. 134  
    Convocarea şedin ţelor consiliului local 
    (1)  Consiliul local se convoac ă dup ă cum urmeaz ă: 
    a) prin dispozi ţie a primarului, în cazurile prev ăzute la 
art. 133 alin. (1), alin. (2) lit. a) şi c); 
    b) prin convocare semnat ă de c ătre consilierii locali care 
au aceast ă ini ţiativ ă, în cazul prev ăzut la art. 133 alin. (2) 
lit. b). 
 
    (2)  Consilierii locali sunt convoca ţi în scris sau, în 
func ţie de prevederile regulamentului de organizare şi 
func ţionare a consiliului local, prin mijloace electroni ce, prin 
grija secretarului general al unit ăţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale, cel târziu în ziua ulter ioar ă 
primirii de c ătre acesta a dispozi ţiei sau documentului de 
convocare ini ţiat de cel pu ţin o treime din num ărul 
consilierilor locali în func ţie. 
    (3)  Data şedin ţei consiliului local precizat ă cu ocazia 
convoc ării este stabilit ă, cu respectarea modului de calcul al 
termenelor procedurale, prev ăzut de art. 181 din Legea nr. 



134/2010 privind Codul de procedur ă civil ă, republicat ă, cu 
modific ările ulterioare, astfel: 
    a) în termen de 5 zile de la data comunic ării dispozi ţiei de 
convocare pentru şedin ţele ordinare; 
    b) în termen de 3 zile de la data comunic ării dispozi ţiei 
sau documentului de convocare pentru şedin ţele extraordinare. 
 
    (4)  În caz de for ţă major ă şi/sau de maxim ă urgen ţă pentru 
rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, ai ora şului sau ai 
municipiului/subdiviziunii administrativ-teritorial e ori în alte 
situa ţii stabilite de regulamentul de organizare şi func ţionare 
a consiliului local, convocarea acestuia pentru şedin ţa 
extraordinar ă, prin excep ţie de la prevederile alin. (3) lit. 
b), se face de îndat ă. 
    (5)  Documentul de convocare cuprinde obligator iu 
următoarele informa ţii despre şedin ţă: 
    a) data, ora şi locul desf ăşur ării; 
    b) proiectul ordinii de zi; 
    c) materialele înscrise pe proiectul ordinii de  zi; 
    d) modalitatea prin care sunt puse la dispozi ţia 
consilierilor locali, potrivit op ţiunilor acestora, materialele 
înscrise pe proiectul ordinii de zi; 
    e) indicarea comisiilor de specialitate c ărora le-au fost 
trimise spre avizare proiectele de hot ărâri; 
    f) invita ţia de a formula şi depune amendamente asupra 
proiectelor de hot ărâri. 
 
    (6)  Secretarul general al unit ăţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale transmite prefectului, su b semn ătura 
sa, eviden ţa prezen ţei consilierilor locali la convoc ările 
pentru şedin ţele care nu s-au putut desf ăşura din lipsa 
cvorumului, în termen de 3 zile de la data convoc ării. Eviden ţa 
transmis ă prefectului precizeaz ă şi situa ţiile în care, urmare a 
ultimei absen ţe, a intervenit cazul de încetare de drept a 
mandatului prev ăzut la art. 204 alin. (2) lit. e). 
    (7)  În toate cazurile, convocarea se consemnea ză în 
procesul-verbal al şedin ţei. 
 
    ART. 135  
    Ordinea de zi 
    (1)  Proiectul ordinii de zi se redacteaz ă de c ătre 
secretarul general al unit ăţii/subdiviziunii administrativ-
teritoriale şi compartimentele de resort din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului, ca anex ă la documentul de 
convocare la propunerea primarului sau a consilieri lor locali, 
după caz, în condi ţiile legii. 



    (2)  Este obligatorie înscrierea pe proiectul o rdinii de zi 
a proiectelor de hot ărâri care îndeplinesc condi ţiile prev ăzute 
la art. 136 alin. (8). 
    (3)  Proiectul ordinii de zi a şedin ţei consiliului local 
poate cuprinde proiecte de hot ărâri, cu men ţionarea titlului şi 
a ini ţiatorului, rapoarte ale primarului, ale viceprimaru lui, 
ale consilierilor locali, ale comisiilor de special itate, ale 
comisiilor speciale sau mixte, rapoarte sau inform ări ale 
conduc ătorilor organismelor prestatoare de servicii public e şi 
de utilitate public ă în unit ăţile administrativ-teritoriale, 
după caz, precum şi orice alte probleme de interes local. 
    (4)  Proiectul ordinii de zi a şedin ţei consiliului local se 
aduce la cuno ştin ţă locuitorilor comunei, ai ora şului sau ai 
municipiului/subdiviziunii administrativ-teritorial e prin mass-
media, prin afi şarea pe pagina de internet a unit ăţii 
administrativ-teritoriale sau prin orice alt mijloc  de 
publicitate. 
    (5)  În comunele, în ora şele sau în municipiile în care 
cet ăţenii apar ţinând unei minorit ăţi na ţionale au o pondere de 
peste 20% din num ărul locuitorilor, stabilit la ultimul 
recens ământ, proiectul ordinii de zi se aduce la cuno ştin ţa 
public ă şi în limba minorit ăţii na ţionale respective. 
    (6)  Scoaterea unui proiect de hot ărâre de pe proiectul 
ordinii de zi se face în situa ţia în care acesta nu îndepline şte 
condi ţiile prev ăzute la art. 136 alin. (8) sau numai cu acordul 
ini ţiatorului, dac ă acesta îndepline şte condi ţiile prev ăzute la 
art. 136 alin. (8). 
    (7)  Ordinea de zi a şedin ţei se aprob ă cu majoritate 
simpl ă, la propunerea celui/celor care a/au cerut convoca rea 
consiliului local. 
    (8)  Suplimentarea ordinii de zi se aprob ă numai pentru 
probleme urgente cu majoritate simpl ă. 
    (9)  În cazul neaprob ării proiectului ordinii de zi, în 
condi ţiile prev ăzute la alin. (7), nu se acord ă indemniza ţia 
cuvenit ă consilierilor locali pentru şedin ţa respectiv ă. 
 
    ART. 136  
    Proiectele de hot ărâri ale consiliului local 
    (1)  Proiectele de hot ărâri pot fi ini ţiate de primar, de 
consilierii locali sau de cet ăţeni. Elaborarea proiectelor se 
face de cei care le propun, cu sprijinul secretarul ui general al 
unit ăţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi al 
compartimentelor de resort din cadrul aparatului de  specialitate 
al primarului. 
    (2)  Proiectele de hot ărâri şi referatele de aprobare ale 
acestora se redacteaz ă în conformitate cu normele de tehnic ă 
legislativ ă. 



    (3)  Proiectele de hot ărâri ale consiliului local înso ţite 
de referatele de aprobare ale acestora şi de alte documente de 
prezentare şi de motivare se înregistreaz ă şi se transmit de 
secretarul general al unit ăţii/subdiviziunii administrativ-
teritoriale: 
    a) compartimentelor de resort din cadrul aparat ului de 
specialitate al primarului în vederea analiz ării şi întocmirii 
rapoartelor de specialitate; 
    b) comisiilor de specialitate ale consiliului l ocal în 
vederea dezbaterii şi întocmirii avizelor. 
 
    (4)  Nominalizarea compartimentelor de resort şi a 
comisiilor de specialitate c ărora li se transmit proiectele de 
hot ărâri ale consiliului local, precum şi celelalte documente, 
potrivit prevederilor alin. (3), se face de c ătre primar 
împreun ă cu secretarul general al unit ăţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale. 
    (5)  Odat ă cu transmiterea proiectelor de hot ărâri se 
comunic ă şi data de depunere a rapoartelor şi a avizelor, 
avându-se grij ă ca rapoartele compartimentelor de resort s ă 
poat ă fi transmise şi comisiilor de specialitate înainte de 
pronun ţarea acestora. 
    (6)  Dup ă examinarea proiectului de hot ărâre, comisia de 
specialitate a consiliului local emite un aviz cu p rivire la 
adoptarea sau, dup ă caz, respingerea proiectului. 
    (7)  Avizul comisiei se transmite secretarului general al 
unit ăţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, care di spune 
măsurile corespunz ătoare înaint ării lui c ătre consilierii locali 
şi c ătre ini ţiatori, dup ă caz, cel mai târziu în ziua şedin ţei. 
    (8)  Fiecare proiect de hot ărâre înscris pe ordinea de zi a 
şedin ţei consiliului local este supus dezbaterii numai da că este 
înso ţit de: 
    a) referatul de aprobare, ca instrument de prez entare şi 
motivare, semnat de ini ţiator; 
    b) rapoartele compartimentelor de resort din ca drul 
aparatului de specialitate al primarului; 
    c) avizele cu caracter consultativ ale comisiil or de 
specialitate ale consiliului local; 
    d) alte documente prev ăzute de legisla ţia special ă. 
 
    (9)  Secretarul general al unit ăţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale asigur ă îndeplinirea condi ţiilor de la 
alin. (8) şi aduce la cuno ştin ţa consiliului local cazul 
neîndeplinirii acestora înainte de adoptarea ordini i de zi. 
    (10)  Rapoartele şi avizele prev ăzute la alin. (8) trebuie 
întocmite în termenul prev ăzut la alin. (5), dar nu mai târziu 
de 30 de zile de la înregistrarea proiectelor de ho t ărâre 



propuse pentru a fi înscrise pe proiectul ordinii d e zi a 
şedin ţelor ordinare ale consiliului local, respectiv în t ermen 
de cel mult 3 zile de la înregistrarea proiectelor de hot ărâre 
propuse a fi înscrise pe proiectul ordinii de zi a şedin ţelor 
extraordinare. În situa ţia şedin ţelor extraordinare convocate de 
îndat ă, rapoartele compartimentelor de specialitate se în tocmesc 
în procedur ă de urgen ţă, cel târziu odat ă cu proiectul 
hot ărârii. 
    (11)  Ini ţiatorul proiectului îl poate retrage sau poate 
renun ţa, în orice moment, la sus ţinerea acestuia. 
 
    ART. 137  
    Cvorumul şedin ţelor consiliului local 
    (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, cu excep ţia cazului în care ace ştia absenteaz ă 
motivat. Absen ţa este considerat ă motivat ă dac ă se face dovada 
că aceasta a intervenit din cauza: 
    a) unei boli care a necesitat spitalizarea sau a unei st ări 
de s ănătate pentru care s-a eliberat certificat de concedi u 
medical; 
    b) unei deplas ări în str ăin ătate; 
    c) unor evenimente de for ţă major ă; 
    d) în cazul decesului so ţiei/so ţului consilierului local sau 
al unei rude de pân ă la gradul al II-lea a consilierului local 
ales ori al so ţiei/so ţului acestuia, inclusiv; 
    e) alte situa ţii prev ăzute în regulamentul de organizare şi 
func ţionare a consiliului local. 
 
    (3)  Consilierul local care absenteaz ă nemotivat de dou ă ori 
consecutiv la şedin ţele consiliului local este sanc ţionat, în 
condi ţiile art. 233. 
    (4)  Consilierii locali sunt obliga ţi s ă î şi înregistreze 
prezen ţa în eviden ţa ţinut ă de secretarul general al 
unit ăţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 
    (5)  Consilierul local care nu poate lua parte la şedin ţă 
este obligat s ă aduc ă aceast ă situa ţie la cuno ştin ţa 
secretarului general al unit ăţii/subdiviziunii administrativ-
teritoriale. 
 
    ART. 138  
    Desf ăşurarea şedin ţelor consiliului local 
    (1)  Şedin ţele consiliului local sunt publice. 
    (2)  Caracterul public al şedin ţelor consiliului local este 
dat de: 



    a) accesul celor interesa ţi, în condi ţiile legii, la 
procesele- verbale ale şedin ţelor consiliului local; 
    b) accesul celor interesa ţi, în condi ţiile legii, la 
proiectele de hot ărâri, la hot ărârile consiliului local, precum 
şi la instrumentele de prezentare şi de motivare a acestora; 
    c) posibilitatea cet ăţenilor cu domiciliul sau re şedin ţa în 
unitatea/subunitatea administrativ-teritorial ă respectiv ă de a 
asista la şedin ţele consiliului local şi/sau de a le urm ări pe 
internet, în condi ţiile regulamentului de organizare şi 
func ţionare a consiliului local. 
 
    (3)  Lucr ările şedin ţelor se desf ăşoar ă în limba român ă. În 
consiliile locale în care consilierii locali apar ţinând unei 
minorit ăţi na ţionale reprezint ă cel pu ţin 20% din num ărul total, 
la şedin ţele consiliului local se poate folosi şi limba 
minorit ăţii na ţionale respective. În aceste cazuri se asigur ă, 
prin grija primarului, traducerea în limba român ă. În toate 
cazurile, documentele şedin ţelor de consiliu local se întocmesc 
şi se aduc la cuno ştin ţă public ă în limba român ă. 
    (4)  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, conduc ătorii serviciilor publice 
deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe 
centrale, conduc ătorii compartimentelor de resort şi 
conduc ătorii organismelor prestatoare de servicii publice sau de 
utilitate public ă din unit ăţile administrativ-teritoriale, în 
problemele ce privesc domeniile lor de responsabili tate, precum 
şi alte persoane interesate, în condi ţiile prev ăzute în 
regulamentul de organizare şi func ţionare a consiliului local. 
    (5)  Dezbaterea proiectului de hot ărâre sau a problemelor se 
face, de regul ă, în ordinea în care acestea sunt înscrise pe 
ordinea de zi aprobat ă în conformitate cu prevederile 
prezentului cod şi ale regulamentului de organizare şi 
func ţionare a consiliului local. 
    (6)  Pre şedintele de şedin ţă este obligat s ă asigure luarea 
cuvântului de c ătre ini ţiator pentru sus ţinerea proiectului de 
hot ărâre ori de câte ori acesta o solicit ă, precum şi de c ătre 
delegatul s ătesc, dup ă caz. 
    (7)  Consilierii locali particip ă la dezbateri în ordinea 
înscrierii la cuvânt. Consilierii locali sunt oblig aţi ca în 
cuvântul lor s ă se refere exclusiv la problema care formeaz ă 
obiectul dezbaterii. 
    (8)  Pre şedintele de şedin ţă are dreptul s ă limiteze durata 
lu ărilor de cuvânt, în func ţie de obiectul dezbaterii. În acest 
scop el poate propune consiliului local spre aproba re timpul 



alocat fiec ărui vorbitor, precum şi timpul total de dezbatere a 
proiectului. 
    (9)  Pre şedintele de şedin ţă permite oricând unui consilier 
local s ă r ăspund ă într-o problem ă de ordin personal, în probleme 
prev ăzute de regulamentul de organizare şi func ţionare a 
consiliului sau atunci când a fost nominalizat de u n alt 
vorbitor. 
    (10)  Pre şedintele de şedin ţă sau reprezentantul oric ărui 
grup de consilieri locali poate propune încheierea dezbaterii 
unei probleme puse în discu ţia consiliului local. Propunerea de 
încheiere a dezbaterii se supune votului, iar discu ţiile se 
sisteaz ă dac ă propunerea este adoptat ă cu majoritate simpl ă. 
    (11)  Este interzis ă adresarea de insulte sau calomnii de 
către consilierii locali prezen ţi la şedin ţă, precum şi dialogul 
dintre vorbitori şi persoanele aflate în sal ă. 
    (12)  Asupra proiectelor de hot ărâri au loc dezbateri 
generale şi pe articole, consilierii locali, precum şi ceilal ţi 
ini ţiatori prezen ţi la şedin ţă putând formula amendamente de 
fond sau de form ă. Amendamentele se supun votului consiliului 
local în ordinea în care au fost formulate. 
    (13)  Sinteza dezbaterilor din şedin ţele consiliului local, 
precum şi modul în care şi-a exercitat votul fiecare consilier 
local în parte se consemneaz ă într-un proces-verbal, semnat de 
pre şedintele de şedin ţă şi de secretarul general al 
unit ăţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 
    (14)  Pre şedintele de şedin ţă, împreun ă cu secretarul 
general al unit ăţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale î şi 
asumă, prin semn ătur ă, responsabilitatea veridicit ăţii celor 
consemnate. 
    (15)  La începutul fiec ărei şedin ţe, secretarul general al 
unit ăţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale supune s pre 
aprobare procesul-verbal al şedin ţei anterioare. Consilierii 
locali şi primarul au dreptul ca, în cadrul şedin ţei curente a 
consiliului local, s ă conteste con ţinutul procesului-verbal şi 
să cear ă men ţionarea exact ă a opiniilor exprimate în şedin ţa 
anterioar ă. 
    (16)  Procesul-verbal semnat de pre şedintele de şedin ţă şi 
de c ătre secretarul general al unit ăţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale, precum şi documentele care au fost 
dezb ătute în şedin ţa anterioar ă se depun într-un dosar special 
al şedin ţei respective, care se numeroteaz ă şi se sigileaz ă de 
pre şedintele de şedin ţă şi de secretarul general al 
unit ăţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, dup ă aprobarea 
procesului-verbal sau de c ătre persoana cu atribu ţii în acest 
sens, desemnat ă în condi ţiile legii. 
    (17)  În termen de 3 zile de la data aprob ării procesului-
verbal al şedin ţei, secretarul general al unit ăţii/subdiviziunii 



administrativ-teritoriale afi şeaz ă la sediul prim ăriei şi 
public ă pe pagina de internet a unit ăţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale o copie a procesului-verb al al 
şedin ţei. 
 
    ART. 139  
    Adoptarea hot ărârilor consiliului local 
    (1)  În exercitarea atribu ţiilor ce îi revin, consiliul 
local adopt ă hot ărâri, cu majoritate absolut ă sau simpl ă, dup ă 
caz. 
    (2) Prin excep ţie de la prevederile alin. (1), hot ărârile 
privind dobândirea sau înstr ăinarea dreptului de proprietate în 
cazul bunurilor imobile se adopt ă de consiliul local cu 
majoritatea calificat ă definit ă la art. 5 lit. dd), de dou ă 
treimi din num ărul consilierilor locali în func ţie. 
    (3) Se adopt ă cu majoritatea absolut ă prev ăzut ă la art. 5 
lit. cc) a consilierilor locali în func ţie urm ătoarele hot ărâri 
ale consiliului local: 
    a) hot ărârile privind bugetul local; 
    b) hot ărârile privind contractarea de împrumuturi, în 
condi 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 şi amenajarea teritoriului; 
    f) hot ărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte 
autorit ăţi publice, cu persoane juridice române sau str ăine; 
    g) hot ărârile privind administrarea patrimoniului; 
    h) hot ărârile privind exercitarea atribu ţiilor prev ăzute la 
art. 92; 
    i) alte hot ărâri necesare bunei func ţion ări a consiliului 
local, stabilite prin legi speciale sau regulamentu l de 
organizare şi func ţionare a consiliului local. 
 
    (4)  Votul consilierilor locali este individual  şi poate fi 
deschis sau secret. 
    (5)  Votul deschis se exprim ă prin oricare din urm ătoarele 
modalit ăţi: 
    a) prin ridicarea mâinii; 
    b) prin apel nominal, efectuat de pre şedintele de şedin ţă; 
    c) electronic. 
 
    (6)  Consiliul local poate stabili ca unele hot ărâri s ă fie 
luate prin vot secret. Hot ărârile cu caracter individual cu 



privire la persoane sunt luate întotdeauna prin vot  secret, cu 
excep ţiile prev ăzute de lege. 
    (7)  Pentru exercitarea votului secret se folos esc buletine 
de vot. 
    (8)  Redactarea buletinelor de vot trebuie s ă fie f ăr ă 
echivoc. Pentru exprimarea op ţiunii se folosesc, de regul ă, 
cuvintele da sau nu. 
    (9)  Buletinele de vot se introduc într-o urn ă. La num ărarea 
voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a 
fost exprimat ă op ţiunea consilierului local sau au fost folosite 
ambele cuvinte prev ăzute la alin. (8). 
    (10)  Ab ţinerile se num ăr ă la voturile împotriv ă. 
    (11)  Dac ă pe parcursul desf ăşur ării şedin ţei nu este 
întrunit ă majoritatea legal ă necesar ă pentru adoptarea 
proiectului de hot ărâre, pre şedintele de şedin ţă amân ă votarea 
până la întrunirea acesteia. 
    (12)  Dac ă în urma dezbaterilor din şedin ţa consiliului 
local se impun modific ări de fond în con ţinutul proiectului de 
hot ărâre, la propunerea primarului, a secretarului sau a 
consilierilor locali şi cu acordul majorit ăţii consilierilor 
locali prezen ţi, pre şedintele de şedin ţă retransmite proiectul 
de hot ărâre, în vederea reexamin ării de c ătre ini ţiator şi de 
către compartimentele de specialitate. 
    (13)  Proiectele de hot ărâri respinse de consiliul local nu 
pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul ace leia şi 
şedin ţe. 
 
    ART. 140  
    Semnarea şi contrasemnarea hot ărârilor consiliului local 
    (1)  Dup ă desf ăşurarea şedin ţei, hot ărârile consiliului 
local se semneaz ă de c ătre pre şedintele de şedin ţă şi se 
contrasemneaz ă, pentru legalitate, de c ătre secretarul general 
al unit ăţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 
    (2)  În cazul în care pre şedintele de şedin ţă refuz ă, în 
scris, s ă semneze, hot ărârea consiliului local se semneaz ă de 
cel pu ţin 2 consilieri locali dintre cei care au participa t la 
şedin ţă. Modalitatea de desemnare a acestor consilieri se 
stabile şte prin regulamentul de organizare şi func ţionare a 
consiliului local. 
    (3)  Secretarul general al unit ăţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale nu contrasemneaz ă hot ărârea în cazul 
în care consider ă c ă aceasta este ilegal ă. În acest caz, în 
următoarea şedin ţă a consiliului local, depune în scris şi 
expune în fa ţa acestuia opinia sa motivat ă, care se consemneaz ă 
în procesul-verbal al şedin ţei. 
 
    ART. 141  



    Func ţionarea comisiilor de specialitate 
    (1)  Comisiile de specialitate lucreaz ă în plen şi 
delibereaz ă cu votul majorit ăţii simple a membrilor lor. 
    (2)  Participarea membrilor comisiei la şedin ţele acesteia 
este obligatorie. Dac ă absen ţele continu ă, f ăr ă a fi motivate, 
pre şedintele comisiei poate propune consiliului local a plicarea 
sanc ţiunilor prev ăzute la art. 233. 
    (3)  Comisia poate invita s ă participe la şedin ţele sale 
speciali şti din cadrul aparatului de specialitate al primaru lui 
sau din afara acestuia. Au dreptul s ă participe la şedin ţele 
comisiei şi ini ţiatorii propunerilor ce stau la baza lucr ărilor 
comisiei. Comisia poate invita şi alte persoane care s ă 
participe la dezbateri. 
    (4)  Şedin ţele comisiei de specialitate sunt, de regul ă, 
publice. 
    (5)  Comisia poate hot ărî ca unele şedin ţe sau dezbaterea 
unor puncte de pe ordinea de zi s ă se desf ăşoare cu u şile 
închise. 
    (6)  Convocarea şedin ţelor comisiei se face de c ătre 
pre şedintele acesteia cu cel pu ţin 3 zile înainte sau de îndat ă, 
în situa ţia şedin ţelor convocate în condi ţiile art. 134 alin. 
(4). 
    (7)  Ordinea de zi se aprob ă de comisie la propunerea 
pre şedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate ce re 
includerea pe ordinea de zi a unor probleme. 
    (8)  Şedin ţele comisiilor de specialitate se desf ăşoar ă 
înaintea şedin ţelor consiliului local, atunci când ordinea de zi 
a şedin ţei acestuia cuprinde sarcini sau proiecte de hot ărâri 
asupra c ărora i se solicit ă avizul. 
    (9)  Pentru dezbaterea proiectelor de hot ărâri sau a 
celorlalte probleme repartizate comisiei de c ătre secretarul 
general al unit ăţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, 
pre şedintele acesteia desemneaz ă un consilier local care 
prezint ă în cadrul şedin ţei proiectele şi, dup ă caz, celelalte 
probleme aflate pe ordinea de zi, care nu sunt prez entate de 
ini ţiator. 
    (10)  Secretarul comisiei sau, în lipsa acestui a, 
consilierul local desemnat în conformitate cu alin.  (9) 
întocme şte avizul, cu caracter consultativ, al comisiei, pe  baza 
amendamentelor şi a propunerilor formulate de membrii acesteia, 
care au fost aprobate cu majoritatea voturilor cons ilierilor 
locali prezen ţi. 
    (11)  Avizele întocmite de comisie cuprind sepa rat, cu 
motivarea necesar ă, atât amendamentele şi propunerile acceptate, 
cât şi cele respinse. 
    (12)  Avizele întocmite sunt prezentate secreta rului general 
al unit ăţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, care 



asigur ă transmiterea acestora c ătre consilierii locali, cel mai 
târziu înainte de aprobarea ordinii de zi. 
    (13)  Votul în comisii este, de regul ă, deschis. În anumite 
situa ţii comisia poate hot ărî ca votul s ă fie secret, stabilind, 
de la caz la caz, şi modalitatea de exprimare a acestuia. 
    (14)  Lucr ările şedin ţelor comisiei se consemneaz ă, prin 
grija secretarului acesteia, într-un proces-verbal.  Dup ă 
încheierea şedin ţei, procesul-verbal este semnat de c ătre 
pre şedintele şi secretarul comisiei. 
    (15)  Pre şedintele poate încuviin ţa ca procesele-verbale ale 
şedin ţelor s ă fie consultate de alte persoane interesate care nu  
au participat la şedin ţă, cu excep ţia proceselor-verbale 
întocmite în şedin ţele ale c ăror lucr ări s-au desf ăşurat cu 
uşile închise. 
 
    ART. 142  
    Delegatul s ătesc 
    (1)  Locuitorii satelor care nu au consilieri l ocali ale şi 
în consiliile locale sunt reprezenta ţi la şedin ţele consiliului 
local de un delegat s ătesc. Delegatul s ătesc este asimilat 
ale şilor locali. 
    (2)  Delegatul s ătesc este ales pe perioada mandatului 
consiliului local, în termen de 20 de zile de la da ta 
constituirii acestuia, de o adunare s ăteasc ă, convocat ă de 
primar cu cel pu ţin 15 zile înainte şi desf ăşurat ă în prezen ţa 
primarului sau a viceprimarului şi a secretarului general al 
unit ăţii administrativ-teritoriale. 
    (3)  Alegerea delegatului s ătesc se face cu majoritatea 
voturilor celor prezen ţi la aceast ă adunare, consemnat ă într-un 
proces-verbal care se prezint ă în prima şedin ţă a consiliului 
local. La adunarea s ăteasc ă pot participa to ţi cet ăţenii cu 
drept de vot din satul respectiv. 
    (4)  Încetarea de drept a mandatului delegatulu i s ătesc are 
loc în urm ătoarele situa ţii: 
    a) demisie; 
    b) validarea, în calitate de consilier local, a  unui 
supleant care are domiciliul în satul al c ărui delegat este; 
    c) schimbarea domiciliului într-un alt sat, inc lusiv ca 
urmare a reorganiz ării unit ăţii administrativ-teritoriale 
respective; 
    d) condamnarea, prin hot ărâre judec ătoreasc ă r ămasă 
definitiv ă, la o pedeaps ă privativ ă de libertate, indiferent de 
modalitatea de individualizare a pedepsei; 
    e) punerea sub interdic ţie judec ătoreasc ă; 
    f) pierderea drepturilor electorale; 
    g) deces. 
 



    (5)  În situa ţiile prev ăzute la alin. (4) se alege un nou 
delegat s ătesc, cu respectarea prevederilor alin. (1)-(3), ca re 
se aplic ă în mod corespunz ător. 
    (6)  Adunarea s ăteasc ă, convocat ă de c ătre primar, poate 
hot ărî oricând eliberarea din func ţie a delegatului s ătesc şi 
alegerea, în termen de 20 de zile de la eliberare, a unei alte 
persoane în aceast ă func ţie, în condi ţiile alin. (2) care se 
aplic ă în mod corespunz ător. 
    (7)  La discutarea problemelor privind satele p e care le 
reprezint ă, delega ţii s ăte şti sunt invita ţi în mod obligatoriu. 
Delega ţii s ăte şti au dreptul de a se exprima cu privire la 
problemele discutate, opinia acestora fiind consemn at ă în 
procesul-verbal al şedin ţei. 
 
    SEC ŢIUNEA  a 5-a 
    Dizolvarea consiliului local 
    ART. 143  
    Situa ţiile de dizolvare a consiliului local 
    (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 cel pu ţin într-o 
şedin ţă ordinar ă sau extraordinar ă, pe durata a patru luni 
calendaristice consecutive, de şi a fost convocat conform 
prevederilor legale; 
    b) în cazul în care nu a adoptat nicio hot ărâre în 3 şedin ţe 
ordinare sau extraordinare ţinute pe durata a patru luni 
calendaristice consecutive; 
    c) în cazul în care num ărul consilierilor locali în func ţie 
este mai mic decât jum ătatea num ărului membrilor consiliului 
local şi nu a putut fi completat cu suplean ţi în condi ţiile art. 
122. 
 
    (2)  Primarul, viceprimarul, secretarul general  al 
unit ăţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, prefect ul sau 
orice alt ă persoan ă interesat ă sesizeaz ă instan ţa de contencios 
administrativ cu privire la cazurile prev ăzute 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. 
 
    ART. 144  
    Referendumul local 
    (1)  Consiliul local poate fi dizolvat prin ref erendum 
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 în Registrul electoral cu domiciliul sau re şedin ţa 
în unitatea administrativ-teritorial ă. 
    (2)  Cererea cuprinde motivele ce au stat la ba za 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 . 
 
    ART. 145  
    Organizarea referendumului local 
    (1)  Cheltuielile pentru organizarea referendum ului local se 
suport ă din bugetul unit ăţii administrativ-teritoriale. 
    (2)  Referendumul local este organizat 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 raz ă teritorial ă se afl ă unitatea 
administrativ-teritorial ă în cauz ă. Secretariatul comisiei este 
asigurat de institu ţia prefectului. 
    (3)  Referendumul local este valabil dac ă s-au prezentat la 
urne cel pu ţin 30% din num ărul total al locuitorilor cu drept de 
vot înscri şi în Registrul electoral cu domiciliul sau re şedin ţa 
în unitatea administrativ-teritorial ă. Activitatea 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, iar rezultatul referendumului a fost validat 
în condi ţiile legii. 
 
    ART. 146  
    Organizarea alegerilor dup ă dizolvarea consiliului local  
sau dup ă validarea rezultatului referendumului 
    (1)  În termen de maximum 90 de zile de la r ămânerea 
definitiv ă a hot ărârii judec ătore şti prin care s-a constatat 
dizolvarea consiliului local sau, dup ă caz, de la validarea 
rezultatului referendumului se organizeaz ă alegeri pentru un nou 
consiliu local. 
    (2)  Stabilirea datei pentru organizarea aleger ii noului 
consiliu local se face de c ătre Guvern, la propunerea 
autorit ăţilor cu atribu ţii în organizarea alegerilor locale, pe 
baza solicit ării prefectului. 
 
    ART. 147  
    Rezolvarea treburilor publice curente  în cazul  dizolv ării 
consiliului local 
    (1)  Pân ă la constituirea noului consiliu local, primarul 
sau, în absen ţa acestuia, secretarul general al 
unit ăţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale rezolv ă 
problemele curente ale comunei, ora şului sau municipiului, cu 



respectarea competen ţelor şi atribu ţiilor ce îi revin, potrivit 
legii. 
    (2) În situa ţia excep ţional ă în care consiliul local a fost 
dizolvat în condi ţiile art. 143, primarul se afl ă în 
imposibilitatea exercit ării atribu ţiilor sale ca urmare a 
încet ării sau suspend ării mandatului s ău ori a altor situa ţii 
prev ăzute de lege, iar func ţia de secretar general al 
unit ăţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale este vac ant ă, 
prefectul nume şte prin ordin o persoan ă prin deta şare, în 
condi ţiile p ăr ţii a VI-a titlul II, care s ă exercite atribu ţiile 
de secretar general al unit ăţii/subdiviziunii administrativ-
teritoriale pentru a rezolva problemele curente ale  comunei, 
ora şului sau municipiului, pân ă la ocuparea func ţiei publice de 
conducere de secretar general al unit ăţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale în condi ţiile legii. 
    (3) Persoana desemnat ă potrivit prevederilor alin. (2) 
trebuie s ă îndeplineasc ă condi ţiile de studii şi vechime în 
specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea fu ncţiei de 
secretar general al unit ăţii/subdiviziunii administrativ-
teritoriale prev ăzute la titlul VII al prezentei p ăr ţi şi la 
partea a VI-a titlul II. 
    (4) În situa ţia prev ăzut ă la alin. (2), prin excep ţie de la 
prevederile p ăr ţii a VI-a titlul II din prezentul cod, concursul 
pentru ocuparea func ţiei publice de conducere de secretar 
general al comunei, al ora şului sau al municipiului, dup ă caz, 
se organizeaz ă de institu ţia prefectului. 
    (5)  Numirea în func ţia de secretar general al comunei, al 
ora şului sau al municipiului, dup ă caz, se face, în situa ţia 
prev ăzut ă la alin. (2) sau în situa ţia în care procedura de 
organizare a concursului a fost demarat ă anterior situa ţiei 
excep ţionale prev ăzute la alin. (2), de c ătre prefect, dac ă nu a 
încetat situa ţia care a determinat imposibilitatea exercit ării 
atribu ţiilor de c ătre primar. 
 
    CAP. IV  
    Primarul 
    SEC ŢIUNEA  1 
    Dispozi ţii generale 
    ART. 148  
    Primarul şi viceprimarul 
    (1)  Comunele, ora şele şi municipiile au câte un primar şi 
câte un viceprimar, iar municipiile re şedin ţă de jude ţ au câte 
un primar şi câte 2 viceprimari, ale şi în condi ţiile legii. 
    (2)  Func ţia de primar şi func ţia de viceprimar sunt func ţii 
de demnitate public ă. 
 
    ART. 149  



    Validarea alegerii primarului 
    (1)  Mandatul primarului declarat ales este val idat în 
termen de 20 de zile de la data desf ăşur ării alegerilor de c ătre 
judec ătoria în a c ărei raz ă teritorial ă se afl ă circumscrip ţia 
electoral ă pentru care au avut loc alegeri, în procedur ă 
necontencioas ă. Validarea se realizeaz ă la judec ătorie, dup ă 
depunerea raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor 
electorale, potrivit legii privind finan ţarea partidelor 
politice şi a campaniilor electorale, prin încheiere pronun ţat ă 
în camera de consiliu, f ăr ă a fi aplicabil ă procedura de 
regularizare a cererii. 
    (2)  Invalidarea alegerii primarului se poate p ronun ţa în 
cazul în care se constat ă, potrivit legii privind alegerea 
autorit ăţilor administra ţiei publice locale, înc ălcarea 
condi ţiilor de eligibilitate sau dac ă alegerea acestuia s-a 
f ăcut prin fraud ă electoral ă. 
    (3)  Încheierea judec ătoriei privind validarea sau, dup ă 
caz, invalidarea alegerii primarului se comunic ă de îndat ă 
prefectului şi secretarului general al unit ăţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale, care are obliga ţia aducerii la 
cuno ştin ţă public ă prin afi şarea acesteia la sediul 
unit ăţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în term en de 
cel mult 24 de ore de la comunicare. 
    (4)  În termen de 2 zile de la aducerea la cuno ştin ţă 
public ă, cei interesa ţi pot formula apel împotriva încheierii 
judec ătoriei de validare sau invalidare a alegerii primar ului la 
tribunal. 
    (5)  Apelul se solu ţioneaz ă de tribunal în termen de 5 zile 
de la sesizare, hot ărârea fiind definitiv ă. Hot ărârea se 
comunic ă de îndat ă prefectului, secretarului general al 
unit ăţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, primaru lui 
declarat ales şi se aduce la cuno ştin ţă public ă. 
    (6)  Pronun ţarea încheierii judec ătoriei, respectiv 
pronun ţarea hot ărârii tribunalului se poate amâna, o singur ă 
dat ă, cel mult 24 de ore, iar termenul pentru motivarea  
încheierii, respectiv a hot ărârii este de cel mult 48 de ore de 
la pronun ţare. 
    (7)  Rezultatul valid ării sau invalid ării alegerii 
primarului se prezint ă în prima şedin ţă privind ceremonia de 
constituire sau, dup ă caz, într-o şedin ţă extraordinar ă a 
consiliului local. 
    (8)  În caz de invalidare a alegerii primarului , Guvernul, 
la propunerea autorit ăţilor cu atribu ţii în organizarea 
alegerilor locale, pe baza solicit ării prefectului, stabile şte 
data alegerilor. Acestea se organizeaz ă în termen de maximum 90 
de zile de la data invalid ării sau, dup ă caz, de la data 



r ămânerii definitive a hot ărârii judec ătore şti, în condi ţiile 
legii. 
 
    ART. 150  
    Depunerea jur ământului şi intrarea în exerci ţiul de drept  
al mandatului 
    (1)  Primarul depune jur ământul prev ăzut la art. 117 în 
prima şedin ţă privind ceremonia de constituire a consiliului 
local sau în fa ţa judec ătorului delegat, în camera de consiliu, 
în cazul în care prima şedin ţă privind ceremonia de constituire 
a consiliului local nu are loc în termen de 60 de z ile de la 
data alegerilor. 
    (2)  Primarul care refuz ă s ă depun ă jur ământul este 
considerat demisionat de drept. 
    (3)  Dup ă depunerea jur ământului, primarul intr ă în 
exerci ţiul de drept al mandatului. 
 
    ART. 151  
    Mandatul primarului 
    (1)  Mandatul primarului este de 4 ani. 
    (2)  Durata mandatului constituie vechime în mu ncă şi în 
specialitatea studiilor absolvite. 
    (3)  Mandatul primarului prev ăzut la alin. (1) se exercit ă 
până la depunerea jur ământului de c ătre primarul nou-ales. 
Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege o rganic ă, în 
caz de r ăzboi, calamitate natural ă, dezastru sau sinistru 
deosebit de grav. 
 
    ART. 152  
    Rolul, numirea şi eliberarea din func ţie a viceprimarului 
    (1)  Viceprimarul este subordonat primarului şi, în 
situa ţiile prev ăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, 
situa ţie în care exercit ă, în numele primarului, atribu ţiile ce 
îi revin acestuia. Primarul poate delega o parte di n atribu ţiile 
sale viceprimarului. 
    (2)  Viceprimarul este ales, prin vot secret, c u majoritate 
absolut ă, din rândul membrilor consiliului local, la propun erea 
primarului sau a consilierilor locali. 
    (3)  Exercitarea votului se face pe baz ă de buletine de vot. 
Alegerea viceprimarului se realizeaz ă prin hot ărâre a 
consiliului local. 
    (4)  În situa ţia în care se aleg doi viceprimari, sunt 
declara ţi ale şi candida ţii care au ob ţinut votul majorit ăţii 
absolute. În aceast ă situa ţie, consiliul local desemneaz ă, prin 
hot ărâre, care dintre cei doi viceprimari exercit ă primul 
calitatea de înlocuitor de drept al primarului. 



    (5)  Eliberarea din func ţie a viceprimarului se poate face 
de consiliul local, prin hot ărâre adoptat ă, prin vot secret, cu 
majoritatea a dou ă treimi din num ărul consilierilor în func ţie, 
la propunerea temeinic motivat ă a primarului sau a unei treimi 
din num ărul consilierilor locali în func ţie. Eliberarea din 
func ţie a viceprimarului nu se poate face în ultimele 6 luni ale 
mandatului consiliului local. 
    (6)  La deliberarea şi adoptarea hot ărârilor care privesc 
alegerea sau eliberarea din func ţie a viceprimarului particip ă 
şi voteaz ă consilierul local care candideaz ă la func ţia de 
viceprimar, respectiv viceprimarul în func ţie a c ărui schimbare 
se propune. 
    (7)  Pe durata exercit ării mandatului, viceprimarul î şi 
păstreaz ă statutul de consilier local, f ăr ă a beneficia de 
indemniza ţia aferent ă acestui statut, fiindu-i aplicabile 
incompatibilit ăţile specifice func ţiei de viceprimar prev ăzute 
de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003 , cu modific ările şi 
complet ările ulterioare. 
    (8)  Durata mandatului viceprimarului este egal ă cu durata 
mandatului consiliului local. În cazul în care mand atul 
consiliului local înceteaz ă sau înceteaz ă calitatea de consilier 
local, înainte de expirarea duratei normale de 4 an i, înceteaz ă 
de drept şi mandatul viceprimarului, f ăr ă vreo alt ă formalitate. 
 
    ART. 153  
    Indemniza ţia primarului şi a viceprimarului 
    (1)  Pe durata mandatului, primarii şi viceprimarii au 
dreptul la o indemniza ţie lunar ă, stabilit ă potrivit legii 
privind salarizarea personalului pl ătit din fonduri publice. 
    (2)  Primarii şi viceprimarii au dreptul la decontarea, în 
condi ţiile legii, a cheltuielilor legate de exercitarea 
mandatului, respectiv plata cheltuielilor de transp ort, cazare, 
indemniza ţia de delegare sau deplasare, dup ă caz, precum şi a 
altor cheltuieli prev ăzute de lege, altele decât indemniza ţia 
prev ăzut ă la alin. (1). 
 
    SEC ŢIUNEA  a 2-a 
    Rolul şi atribu ţiile primarului 
    ART. 154  
    Rolul primarului 
    (1)  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 ordonan ţelor şi hot ărârilor 
Guvernului, a hot ărârilor consiliului local. Primarul dispune 
măsurile 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, a dispozi ţiilor pre şedintelui 
consiliului jude ţean, precum şi a hot ărârilor consiliului 
jude ţean, în condi ţiile legii. 
    (2)  Pentru punerea în aplicare a activit ăţilor date în 
competen ţa sa prin actele prev ăzute la alin. (1), primarul are 
în subordine un aparat de specialitate. 
    (3)  Aparatul de specialitate al primarului est e structurat 
pe compartimente func ţionale încadrate cu func ţionari publici şi 
personal contractual. 
    (4)  Primarul conduce institu ţiile publice de interes local, 
precum şi serviciile publice de interes local. 
    (5)  Primarul particip ă la şedin ţele consiliului local şi 
are dreptul s ă î şi exprime punctul de vedere asupra tuturor 
problemelor înscrise pe ordinea de zi, precum şi de a formula 
amendamente de fond sau de form ă asupra oric ăror proiecte de 
hot ărâri, inclusiv ale altor ini ţiatori. Punctul de vedere al 
primarului se consemneaz ă, în mod obligatoriu, în procesul-
verbal al şedin ţei. 
    (6)  Primarul, în calitatea sa de autoritate pu blic ă 
executiv ă a administra ţiei publice locale, reprezint ă unitatea 
administrativ-teritorial ă în rela ţiile cu alte autorit ăţi 
publice, cu persoanele fizice sau juridice române şi str ăine, 
precum şi în justi ţie. 
 
    ART. 155  
    Atribu ţiile primarului 
    (1)  Primarul îndepline şte urm ătoarele categorii principale 
de atribu ţii: 
    a) atribu ţii exercitate în calitate de reprezentant al 
statului, în condi ţiile legii; 
    b) atribu ţii referitoare la rela ţia cu consiliul local; 
    c) atribu ţii referitoare la bugetul local al unit ăţii 
administrativ-teritoriale; 
    d) atribu ţii privind serviciile publice asigurate 
cet ăţenilor, de interes local; 
    e) alte atribu ţii stabilite prin lege. 
 
    (2)  În temeiul alin. (1) lit. a), primarul: 
    a) îndepline 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; 
    b) îndepline şte atribu ţii privind organizarea şi 
desf ăşurarea alegerilor, referendumului şi a recens ământului; 
    c) îndepline şte 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 al 
anului, un raport anual privind starea economic ă, social ă şi de 
mediu a unit ăţii administrativ-teritoriale, care se public ă pe 
pagina de internet a unit ăţii administrativ-teritoriale în 
condi ţiile legii; 
    b) particip ă la şedin ţele consiliului local şi dispune 
măsurile necesare pentru preg ătirea şi desf ăşurarea în bune 
condi ţii a acestora; 
    c) prezint ă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte 
şi inform ări; 
    d) elaboreaz ă, în urma consult ărilor publice, proiectele de 
strategii privind starea economic ă, social ă şi de mediu a 
unit ăţii administrativ-teritoriale, le public ă pe site-ul 
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 unit ăţii administrativ-
teritoriale şi contul de încheiere a exerci ţiului bugetar şi le 
supune spre aprobare consiliului local, în condi ţiile şi la 
termenele prev ăzute de lege; 
    c) prezint ă consiliului local inform ări periodice privind 
execu ţia bugetar ă, în condi ţiile legii; 
    d) ini ţiaz ă, în condi ţiile legii, negocieri pentru 
contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în 
numele unit ăţii administrativ-teritoriale; 
    e) verific ă, prin compartimentele de specialitate, corecta 
înregistrare fiscal ă a contribuabililor la organul fiscal 
teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului 
secundar. 
 
    (5)  În exercitarea atribu ţiilor prev ăzute la alin. (1) lit. 
d), primarul: 
    a) coordoneaz ă realizarea serviciilor publice de interes 
local, prin intermediul aparatului de specialitate sau prin 
intermediul organismelor prestatoare de servicii pu blice 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. 129 
alin. (6) şi (7); 



    d) ia m ăsuri pentru asigurarea inventarierii, eviden ţei 
statistice, inspec ţiei şi controlului furniz ării serviciilor 
publice de interes local prev ăzute la art. 129 alin. (6) şi (7), 
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 specialitate, 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, ulterior 
verific ării şi certific ării de c ătre compartimentele de 
specialitate din punctul de vedere al regularit ăţii, legalit ăţii 
şi de îndeplinire a cerin ţelor tehnice; 
    h) asigur ă realizarea lucr ărilor şi ia m ăsurile necesare 
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. 
 
    (6)  Primarul desemneaz ă func ţionarii publici anume 
împuternici ţi s ă duc ă la îndeplinire obliga ţiile privind 
comunicarea cita ţiilor şi a altor acte de procedur ă, în 
condi ţiile Legii nr. 135/2010,  cu modific ările şi complet ările 
ulterioare. 
    (7)  Pentru exercitarea corespunz ătoare a atribu ţiilor sale, 
primarul colaboreaz ă cu serviciile publice deconcentrate ale 
ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale 
administra ţiei publice centrale din unit ăţile administrativ-
teritoriale, precum şi cu autorit ăţile administra ţiei publice 
locale şi jude ţene. 
    (8) Numirea conduc ătorilor institu ţiilor publice de interes 
local, respectiv ai serviciilor publice de interes local se face 
pe baza concursului sau examenului organizat potriv it 
procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local la 
propunerea primarului, în condi ţiile p ăr ţii a VI-a titlul II 
capitolul VI sau titlul III capitolul IV, dup ă caz. 
 
    ART. 156  
    Atribu ţiile primarului în calitate de reprezentant al 
statului 
    (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 privitoare 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, în 
ora şul sau în municipiul 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 administra ţiei publice 
centrale din unit ăţile administrativ-teritoriale, dac ă sarcinile 
ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de sp ecialitate. 
 
    ART. 157  
    Delegarea atribu ţiilor 
    (1)  Primarul poate delega, prin dispozi ţie, atribu ţiile ce 
îi sunt conferite de lege şi alte acte normative viceprimarului, 
secretarului general al unit ăţii/subdiviziunii administrativ-
teritoriale, conduc ătorilor compartimentelor func ţionale sau 
personalului din aparatul de specialitate, administ ratorului 
public, precum şi conduc ătorilor institu ţiilor şi serviciilor 
publice de interes local, în func ţie de competen ţele ce le revin 
în domeniile respective. 
    (2)  Dispozi ţia de delegare trebuie s ă prevad ă perioada, 
atribu ţiile delegate şi limitele exercit ării atribu ţiilor 
delegate, sub sanc ţiunea nulit ăţii. Dispozi ţia de delegare nu 
poate avea ca obiect toate atribu ţiile prev ăzute de lege în 
sarcina primarului. Delegarea de atribu ţii se face numai cu 
informarea prealabil ă a persoanei c ăreia i se deleag ă 
atribu ţiile. 
    (3)  Persoana c ăreia i-au fost delegate atribu ţii în 
condi ţiile alin. (1) şi (2) exercit ă pe perioada deleg ării 
atribu ţiile func ţiei pe care o de ţine, precum şi atribu ţiile 
delegate; este interzis ă subdelegarea atribu ţiilor. 
    (4)  Persoana c ăreia i-au fost delegate atribu ţii în 
condi ţiile alin. (1) şi (2) r ăspunde civil, administrativ sau 
penal, dup ă caz, pentru faptele s ăvâr şite cu înc ălcarea legii în 
exercitarea acestor atribu ţii. 
 
    ART. 158  
    Cabinetul primarului şi viceprimarului 
    Primarii şi viceprimarii comunelor, ai ora şelor, ai 
municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucure şti pot 
înfiin ţa, în limita num ărului maxim de posturi aprobate, 
cabinetul primarului, respectiv al viceprimarului, în condi ţiile 
prev ăzute de partea a VI-a titlul III capitolul II. 
 
    SEC ŢIUNEA  a 3-a 



    Suspendarea şi încetarea mandatului primarului 
    ART.  159  
    Suspendarea mandatului primarului şi al viceprimarului 
    (1)  Mandatul primarului se suspend ă de drept în urm ătoarele 
situa ţii: 
    a) a fost dispus ă măsura arest ării preventive; 
    b) a fost dispus ă măsura arestului la domiciliu. 
 
    (2)  M ăsurile prev ăzute la alin. (1), dispuse în condi ţiile 
Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedur ă penal ă, cu 
modific ările şi complet ările ulterioare, 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, const at ă 
suspendarea mandatului. 
    (3)  Ordinul de suspendare se comunic ă, în termen de maximum 
48 de ore de la emitere, primarului. 
    (4)  Suspendarea dureaz ă pân ă la încetarea situa ţiei 
prev ăzute la alin. (1). 
    (5)  În cazul în care fa ţă de primarul suspendat din func ţie 
a fost dispus ă clasarea ori renun ţarea la urm ărirea penal ă sau 
instan ţa judec ătoreasc ă a dispus achitarea sau încetarea  
procesului penal, acesta are dreptul, în condi ţiile legii, la 
plata drepturilor salariale corespunz ătoare perioadei în care a 
fost suspendat. 
    (6)  Prevederile alin. (1)-(5) se aplic ă şi viceprimarului. 
 
    ART. 160  
    Încetarea de drept a mandatului primarului 
    (1)  Mandatul primarului înceteaz ă, de drept, în urm ătoarele 
cazuri: 
    a) demisie; 
    b) constatarea şi sanc ţionarea, în condi ţiile legii privind 
integritatea în exercitarea func ţiilor şi demnit ăţilor publice, 
a unei st ări de incompatibilitate; 
    c) schimbarea domiciliului într-o alt ă unitate 
administrativ-teritorial ă; 
    d) condamnarea prin hot ărâre judec ătoreasc ă r ămasă 
definitiv ă la o pedeaps ă privativ ă de libertate, indiferent de 
modalitatea de individualizare a execut ării pedepsei; 
    e) punerea sub interdic ţie judec ătoreasc ă; 
    f) pierderea drepturilor electorale; 
    g) imposibilitatea exercit ării func ţiei din cauza unei boli 
grave, certificate, sau a altor motive temeinice do vedite, care 
nu permit desf ăşurarea activit ăţii în bune condi ţii timp de 6 
luni, pe parcursul unui an calendaristic; 



    h) pierderea, prin demisie, a calit ăţii de membru al 
partidului politic sau al organiza ţiei minorit ăţii na ţionale pe 
a c ărei list ă a fost ales; 
    i) condamnarea prin hot ărâre r ămasă definitiv ă pentru 
săvâr şirea unei infrac ţiuni electorale pe durata procesului 
electoral în cadrul c ăruia a fost ales, indiferent de pedeapsa 
aplicat ă şi de modalitatea de individualizare a execut ării 
acesteia; 
    j) deces. 
 
    (2) Data încet ării de drept a mandatului, în cazurile 
enumerate la alin. (1) lit. a), c), g) şi h), este data 
apari ţiei evenimentului sau a împlinirii condi ţiilor care 
determin ă situa ţia de încetare, dup ă caz. 
    (3)  Data încet ării de drept a mandatului în cazul prev ăzut 
la alin. (1) lit. b), în situa ţia în care legalitatea raportului 
de evaluare prin care s-a constatat starea de incom patibilitate 
nu a fost contestat ă, este data expir ării perioadei în care 
primarul are dreptul s ă conteste raportul de evaluare, în 
condi ţiile legii privind integritatea în exercitarea func ţiilor 
şi demnit ăţilor publice. 
    (4)  În situa ţia în care este contestat ă legalitatea actului 
prev ăzut la alin. (3), data încet ării de drept a mandatului este 
data r ămânerii definitive a hot ărârii judec ătore şti. 
    (5)  Încetarea mandatului de primar în cazul sc himb ării 
domiciliului în alt ă unitate administrativ-teritorial ă poate 
interveni în acelea şi condi ţii ca şi încetarea mandatului 
consilierului local. 
    (6)  În cazurile prev ăzute la alin. (1) lit. d)-f) şi i), 
încetarea mandatului poate avea loc numai dup ă r ămânerea 
definitiv ă a hot ărârii judec ătore şti. 
    (7)  În toate cazurile de încetare înainte de t ermen a 
mandatului de primar, prefectul emite un ordin prin  care 
constat ă încetarea mandatului primarului. Ordinul are la ba ză un 
referat semnat de secretarul general al unit ăţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale, precum şi actele din care rezult ă 
motivul legal de încetare a mandatului. 
    (8)  Referatul secretarului general al 
unit ăţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale se trans mite 
prefectului în termen de 10 zile de la data interve nirii 
situa ţiei de încetare de drept a mandatului primarului. 
    (9)  Ordinul prefectului poate fi atacat de pri mar la 
instan ţa de contencios administrativ în termen de 10 zile de la 
comunicare. 
    (10)  Instan ţa de contencios administrativ este obligat ă s ă 
se pronun ţe în termen de 30 de zile, nefiind aplicabil ă 
procedura de regularizare a cererii. În acest caz, procedura 



prealabil ă nu se mai efectueaz ă, iar hot ărârea primei instan ţe 
este definitiv ă. 
    (11)  Data organiz ării alegerilor pentru func ţia de primar 
se stabile şte de c ătre Guvern, la propunerea autorit ăţilor cu 
atribu ţii în organizarea alegerilor, pe baza solicit ării 
prefectului. Acestea se organizeaz ă în termen de maximum 90 de 
zile de la expirarea termenului prev ăzut la alin. (9) sau de la 
data pronun ţării hot ărârii instan ţei, în condi ţiile alin. (10). 
 
    ART. 161  
    Demisia 
    Primarul poate demisiona, anun ţând în scris consiliul local 
şi prefectul. La prima şedin ţă a consiliului, demisia se 
consemneaz ă în procesul-verbal şi devin aplicabile dispozi ţiile 
art. 160 alin. (2), (7) şi (8). 
 
    ART. 162  
    Încetarea mandatului în urma referendumului 
    (1)  Mandatul primarului înceteaz ă ca urmare a rezultatului 
unui referendum local având ca obiect demiterea ace stuia, 
conform procedurii prev ăzute la art. 144 şi 145, care se aplic ă 
în mod corespunz ător. 
    (2)  Referendumul pentru încetarea mandatului p rimarului 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 cuprinde motivele ce au stat la ba za acesteia, 
numele şi prenumele, data şi locul na şterii, seria şi num ărul 
buletinului sau ale c ăr ţii de identitate şi semn ătur ă olograf ă 
ale cet ăţenilor care au solicitat organizarea referendumului . 
    (4)  Organizarea referendumului trebuie s ă fie solicitat ă, 
în scris, de cel pu ţin 25% dintre locuitorii cu drept de vot 
înscri şi în Registrul electoral cu domiciliul sau re şedin ţa în 
unitatea administrativ-teritorial ă. Acest procent trebuie s ă fie 
realizat în fiecare dintre localit ăţile componente ale comunei, 
ora şului sau municipiului. 
 
    ART. 163  
    Exercitarea temporar ă a atribu ţiilor primarului 
    (1)  În caz de vacan ţă a func ţiei de primar, în caz de 
suspendare din func ţie a acestuia, precum şi în situa ţiile de 
imposibilitate de exercitare a mandatului, atribu ţiile ce îi 
sunt conferite prin prezentul cod sunt exercitate d e drept de 
viceprimar sau, dup ă caz, de unul dintre viceprimari, desemnat 



de consiliul local în condi ţiile art. 152 alin. (4), cu 
respectarea drepturilor şi obliga ţiilor corespunz ătoare 
func ţiei. Pe perioada exercit ării de drept a atribu ţiilor de 
primar, viceprimarul î şi p ăstreaz ă dreptul de vot în cadrul 
consiliului local şi prime şte o indemniza ţie lunar ă unic ă egal ă 
cu cea a func ţiei de primar. 
    (2)  Consiliul local poate hot ărî înlocuirea viceprimarului 
care exercit ă primul calitatea de înlocuitor de drept al 
primarului, ales în condi ţiile art. 152 alin. (4). 
    (3)  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 îndepline şte temporar atribu ţiile 
viceprimarului, cu respectarea drepturilor şi obliga ţiilor 
corespunz ătoare func ţiei. Pe perioada exercit ării func ţiei de 
viceprimar, consilierul local beneficiaz ă de o unic ă 
indemniza ţie lunar ă egal ă cu cea a func ţiei de viceprimar. 
    (4)  Consiliul local poate hot ărî retragerea deleg ării 
consilierului local care îndepline şte temporar atribu ţiile 
viceprimarului desemnat în condi ţiile alin. (3) înainte de 
încetarea situa ţiilor prev ăzute la alin. (1). 
    (5)  În situa ţia în care sunt suspenda ţi din func ţie, în 
acela şi timp, atât primarul, cât şi viceprimarul, precum şi în 
situa ţiile de imposibilitate de exercitare de c ătre ace ştia a 
mandatului, consiliul local deleag ă un consilier local care 
îndepline şte atât atribu ţiile primarului, cât şi pe cele ale 
viceprimarului, pân ă la încetarea situa ţiei respective, cu 
respectarea drepturilor şi obliga ţiilor corespunz ătoare func ţiei 
de primar. Pe perioada exercit ării atribu ţiilor de primar, 
precum şi de viceprimar, consilierul local beneficiaz ă de o 
unic ă indemniza ţie lunar ă egal ă cu cea a func ţiei de primar. 
    (6)  Dac ă devin vacante, în acela şi timp, atât func ţia de 
primar, cât şi cea de viceprimar, consiliul local alege un nou 
viceprimar, prevederile alin. (1) şi (3) aplicându-se pân ă la 
alegerea unui nou primar. 
 
    CAP. V  
    Administra ţia public ă a municipiului Bucure şti 
    ART. 164  
    Autorit ăţile administra ţiei publice locale  din municipiul 
Bucure şti 
    (1)  Municipiul Bucure şti şi sectoarele acestuia au un 
primar general, respectiv câte un primar şi câte doi 
viceprimari. 
    (2)  Validarea alegerii primarului general al m unicipiului 
Bucure şti se face de pre şedintele Tribunalului Bucure şti, în 
condi ţiile art. 149. 



    (3)  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. 165  
    Organizarea şi func ţionarea consiliilor locale ale 
sectoarelor  şi Consiliului General al Municipiului Bucure şti 
    Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucure şti şi 
Consiliul General al Municipiului Bucure şti se constituie, 
func ţioneaz ă şi pot fi dizolvate în condi ţiile prev ăzute de 
dispozi ţiile prezentului cod pentru consiliile locale, care  se 
aplic ă în mod corespunz ător. 
 
    ART. 166  
    Atribu ţiile Consiliului General al Municipiului Bucure şti  
şi atribu ţiile consiliilor locale ale sectoarelor  municipiul ui 
Bucure şti 
    (1)  Consiliul General al Municipiului Bucure şti 
îndepline şte atribu ţiile prev ăzute la art. 129, care se aplic ă 
în mod corespunz ător. 
    (2)  Consiliile locale ale sectoarelor municipi ului 
Bucure şti exercit ă, în principal, urm ătoarele atribu ţii: 
    a) aleg viceprimarii, la propunerea primarului sau a 
consilierilor locali, din rândul consilierilor; vic eprimarii î şi 
păstreaz ă calitatea de consilieri; 
    b) aprob ă regulamentul de organizare şi func ţionare a 
consiliului local; 
    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 dezv oltare 
regional ă şi zonal ă, în condi ţiile legii, pe care le supune spre 
aprobare Consiliului General al Municipiului Bucure şti; 
    d) aprob ă bugetul local al subdiviziunii administrativ-
teritoriale, împrumuturile, vir ările de credite şi modul de 
utilizare a rezervei bugetare; aprob ă contul de încheiere a 
exerci ţiului bugetar; 
    e) stabilesc taxe locale, precum şi taxe speciale, în 
condi ţiile legii; 
    f) 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 institu ţiilor publice de interes local; 



    g) administreaz ă, în condi ţiile legii, bunurile proprietate 
public ă sau privat ă a municipiului, de pe raza teritorial ă a 
sectorului, pe baza hot ărârii Consiliului General al 
Municipiului Bucure şti; 
    h) hot ăr ăsc cu privire la concesionarea sau închirierea 
serviciilor publice de sub autoritatea lor, în cond i ţiile legii; 
    i) înfiin ţeaz ă institu ţii, societ ăţi de interes local şi 
servicii publice; instituie, cu respectarea criteri ilor generale 
stabilite prin lege, norme de organizare şi func ţionare pentru 
institu ţiile publice de interes local, precum şi pentru 
societ ăţile pe care le înfiin ţeaz ă sau care se afl ă sub 
autoritatea lor; 
    j) aprob ă, în condi ţiile legii, documenta ţiile de urbanism; 
    k) 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; 
    l) 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; 
    m) contribuie la organizarea activit ăţilor ştiin ţifice, 
culturale, artistice, sportive şi de agrement; 
    n) contribuie la asigurarea ordinii publice, an alizeaz ă 
activitatea poli ţiei locale şi propun m ăsuri de îmbun ăt ăţire a 
acesteia; 
    o) 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; 
    p) 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; 
    q) 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; 
    r) 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 na ţionale şi 
interna ţionale ale autorit ăţilor administra ţiei publice locale, 
în vederea promov ării unor interese comune; 



    s) hot ăr ăsc, în condi ţiile legii, cu acordul prealabil al 
Consiliului General al Municipiului Bucure şti, cooperarea sau 
asocierea cu persoane juridice române 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; 
    ş) asigur ă libertatea comer ţului şi încurajeaz ă libera 
ini ţiativ ă, în condi ţiile legii; 
    t) sprijin ă, în condi ţiile legii, activitatea cultelor 
religioase. 
 
    (3) Atribu ţiile prev ăzute la alin. (2) lit. c), e), g)-i), 
r) şi s) pot fi exercitate numai pe baza împuternicirii  exprese 
date prin hot ărâre a Consiliului General al Municipiului 
Bucure şti. 
    (4)  Consiliile locale ale sectoarelor exercit ă şi alte 
atribu ţii stabilite prin lege sau delegate de Consiliul Ge neral 
al Municipiului Bucure şti. 
    (5)  Prevederile art. 129 alin. (5) se aplic ă în mod 
corespunz ător sectoarelor municipiului Bucure şti. 
 
    ART. 167  
    Primarii şi viceprimarii municipiului Bucure şti  şi ai 
sectoarelor acestuia 
    (1) Primarii şi viceprimarii sectoarelor municipiului 
Bucure şti func ţioneaz ă în condi ţiile prev ăzute la titlul V 
capitolul IV al prezentei p ăr ţi pentru primarii şi viceprimarii 
comunelor, ora şelor şi municipiilor şi îndeplinesc atribu ţiile 
stabilite de prezentul cod 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 
prev ăzute la titlul V capitolul IV al prezentei p ăr ţi cu privire 
la suspendarea şi încetarea mandatului. 
    (3) Primarul general şi viceprimarii municipiului Bucure şti 
func ţioneaz ă şi îndeplinesc atribu ţiile prev ăzute la titlul V 
capitolul IV al prezentei p ăr ţi 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 
prev ăzute la titlul V capitolul IV al prezentei p ăr ţi cu privire 
la suspendarea şi încetarea mandatului. 
 



    ART. 168  
    Secretarul general al municipiului Bucure şti  şi secretarii 
generali ai sectoarelor 
    Secretarilor generali ai sectoarelor municipiul ui Bucure şti 
şi secretarului general al municipiului Bucure şti le sunt 
aplicabile în mod corespunz ător prevederile titlului VII 
capitolul I al prezentei p ăr ţi şi ale p ăr ţii a VI-a titlul II. 
 
    ART. 169  
    Rela ţia dintre autorit ăţile administra ţiei publice  din 
municipiul Bucure şti 
    (1)  Hot ărârile Consiliului General al Municipiului 
Bucure şti şi dispozi ţiile cu caracter normativ ale primarului 
general sunt obligatorii şi pentru autorit ăţile administra ţiei 
publice locale organizate în sectoarele municipiulu i Bucure şti. 
    (2)  Primarul general al municipiului Bucure şti împreun ă cu 
primarii sectoarelor municipiului Bucure şti se întrunesc cel 
puţin o dat ă pe lun ă, la convocarea primarului general sau la 
propunerea a cel 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 sector, avându-se în vedere corelarea unor activ it ăţi 
necesare în vederea bunei func ţion ări a administra ţiei 
municipiului Bucure şti. La şedin ţe poate fi invitat şi prefectul 
municipiului Bucure şti. 
    (3)  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 z i. 
    (4)  La şedin ţele comisiilor Consiliului General al 
Municipiului Bucure şti pot participa pre şedin ţii comisiilor de 
specialitate ale consiliilor locale de sector. 
    (5)  Pre şedin ţii comisiilor de specialitate ale consiliilor 
locale 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 consiliului jude ţean 
    ART. 170  
    Rolul şi componen ţa consiliului jude ţean 
    (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 în condi ţiile legii pentru alegerea autorit ăţilor 
administra ţiei publice locale. 
 
    ART. 171  
    Num ărul consilierilor jude ţeni 
    (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, conform popula ţiei dup ă domiciliu 
raportate de Institutul Na ţional de Statistic ă la data de 1 
ianuarie a anului în care se organizeaz ă alegerile, dup ă cum 
urmeaz ă: 
     
*T* 
 
┌────┬────────────────┬────────────────┐ 
│Nr. │Numărul         │Numărul         │ 
│crt. │locuitorilor    │consilierilor   │ 
│    │jude ţului       │jude ţeni        │ 
├────┼────────────────┼────────────────┤ 
│0   │1               │2               │ 
├────┼────────────────┼────────────────┤ 
│1.  │până la 350.000, │30              │ 
│    │inclusiv        │                │ 
├────┼────────────────┼────────────────┤ 
│2.  │între 350.001 şi │32              │ 
│    │500.000         │                │ 
├────┼────────────────┼────────────────┤ 
│3.  │între 500.001 şi │34              │ 
│    │650.000         │                │ 
├────┼────────────────┼────────────────┤ 
│4.  │peste 650.000   │36              │ 
└────┴────────────────┴────────────────┘ 
*ST* 
 
 
    (2)  Consiliul jude ţean se completeaz ă cu pre şedintele 
consiliului jude ţean, ales în condi ţiile legii pentru alegerea 
autorit ăţilor administra ţiei publice locale, care are drept de 
vot şi conduce şedin ţele acestuia. 
    (3)  Func ţia de pre şedinte al consiliului jude ţean şi 
func ţia de vicepre şedinte al consiliului jude ţean sunt func ţii 
de demnitate public ă. 
 
    ART. 172  
    Constituirea consiliului jude ţean 



    Dispozi ţiile art. 113-122 se aplic ă în mod corespunz ător 
pentru constituirea consiliului jude ţean, validarea mandatelor 
fiind realizat ă de tribunalul în a c ărui circumscrip ţie se afl ă 
unitatea administrativ-teritorial ă. Încheierea de validare sau 
invalidare poate fi atacat ă de cei interesa ţi la curtea de apel 
în a c ărei circumscrip ţie se afl ă tribunalul. 
 
    ART. 173  
    Atribu ţiile consiliului jude ţean 
    (1)  Consiliul jude ţean îndepline şte urm ătoarele categorii 
principale de atribu ţii: 
    a) atribu ţii privind înfiin ţarea, organizarea şi 
func ţionarea aparatului de specialitate al consiliului j udeţean, 
ale institu ţiilor publice de interes jude ţean şi ale 
societ ăţilor şi regiilor autonome de interes jude ţean; 
    b) atribu ţii privind dezvoltarea economico-social ă a 
jude ţului; 
    c) atribu ţii privind administrarea domeniului public şi 
privat al jude ţului; 
    d) atribu ţii privind gestionarea serviciilor publice de 
interes jude ţean; 
    e) atribu ţii privind cooperarea interinstitu ţional ă pe plan 
intern şi extern; 
    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, 
la propunerea pre şedintelui sau a consilierilor jude ţeni; 
    b) hot ăr ăşte înfiin ţarea sau reorganizarea de institu ţii, 
servicii publice, societ ăţi şi regii autonome, în condi ţiile 
legii; 
    c) aprob ă, în condi ţiile legii, la propunerea pre şedintelui 
consiliului jude ţean, 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 al consiliului jude ţean, precum şi ale 
institu ţiilor publice de interes jude ţean şi ale societ ăţilor 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 sau regii autonome, în condi ţiile legii. 
 
    (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 jude ţului, vir ările de credite, modul de utilizare a 



rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerci ţiului bugetar. 
Dispozi ţiile art. 129 alin. (4) se aplic ă în mod corespunz ător; 
    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 şi aprob ă impozite şi taxe, în condi ţiile 
legii; 
    d) adopt ă strategii, prognoze şi programe de dezvoltare 
economico-social ă şi de mediu a jude ţului sau din proprie 
ini ţiativ ă, 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, or ăşeneşti 
şi municipale 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, proiectel e 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 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: 
    a) hot ăr ăşte darea în administrare, concesionarea, 
închirierea sau darea în folosin ţă gratuit ă a bunurilor 
proprietate public ă a jude ţului, dup ă caz, precum şi a 
serviciilor publice de interes jude ţean, în condi ţiile 
prezentului cod; 
    b) hot ăr ăşte vânzarea, darea în administrare, concesionarea, 
închirierea sau darea în folosin ţă gratuit ă a bunurilor 
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 asigur ă, potrivit competen ţelor sale şi 
în condi ţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 
serviciilor publice de interes jude ţean privind: 
    a) educa ţia; 



    b) serviciile sociale pentru protec ţia copilului, a 
persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a  familiei şi 
a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socia l ă; 
    c) s ănătatea; 
    d) cultura; 
    e) tineretul; 
    f) sportul; 
    g) ordinea public ă; 
    h) situa ţiile de urgen ţă; 
    i) protec ţia şi refacerea mediului; 
    j) conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a 
monumentelor istorice şi de arhitectur ă, a parcurilor, 
gr ădinilor publice şi rezerva ţiilor naturale; 
    k) eviden ţa persoanelor; 
    l) podurile şi drumurile publice; 
    m) serviciile comunitare de utilitate public ă de interes 
jude ţean; 
    n) turism; 
    o) dezvoltare rural ă; 
    p) dezvoltare economic ă; 
    q) alte servicii publice stabilite prin lege. 
 
    (6)  În exercitarea atribu ţiilor prev ăzute la alin. (1) lit. 
d), consiliul jude ţean: 
    a) sprijin ă, în condi ţiile legii, activitatea cultelor 
religioase; 
    b) emite avizele, acordurile şi autoriza ţiile date în 
competen ţa sa prin lege; 
    c) acord ă asisten ţă tehnic ă în domenii specifice, în 
condi ţiile legii, unit ăţilor administrativ-teritoriale din 
jude ţ, la cererea acestora. 
 
    (7)  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. 
 



    (8) În exercitarea atribu ţiilor prev ăzute la alin. (1) lit. 
b) şi d), consiliul jude ţean: 
    a) poate asigura, în tot sau în parte, cu acord ul 
titularului dreptului de proprietate sau al celui d e 
administrare, lucr ările şi fondurile necesare pentru 
reabilitarea, dotarea şi func ţionarea cl ădirilor în care î şi 
desf ăşoar ă activitatea autorit ăţi sau institu ţii publice a c ăror 
activitate prezint ă un interes jude ţean. Bunurile achizi ţionate 
pentru dot ări r ămân în proprietatea jude ţului; 
    b) poate asigura, în tot sau în parte, cu acord ul 
institu ţiei sau autorit ăţii publice titulare a dreptului de 
proprietate sau de administrare, lucr ări de amenajare, dotare şi 
între ţinere a cl ădirilor sau terenurilor aflate în proprietatea 
public ă sau privat ă a statului, în scopul cre şterii nivelului de 
atractivitate turistic ă a unit ăţii administrativ-teritoriale, cu 
condi ţia ca, prin acordul  
    exprimat, titularul dreptului s ă permit ă accesul publicului 
în spa ţiile astfel îmbun ăt ăţite pe o perioad ă de minimum 5 ani. 
Bunurile achizi ţionate pentru dot ări r ămân în proprietatea 
jude ţului. 
 
 
 
    ART. 174  
    Institu ţiile publice de interes jude ţean 
    Prevederile art. 130 se aplic ă în mod corespunz ător. 
 
    ART. 175  
    Reprezentarea jude ţului în asocia ţiile de dezvoltare 
intercomunitar ă şi la nivelul operatorilor regionali 
    Jude ţul este reprezentat de drept în adun ările generale ale 
asocia ţiilor de dezvoltare intercomunitar ă şi în adun ările 
generale ale operatorilor regionali şi locali de servicii 
comunitare de utilit ăţi publice de c ătre pre şedintele 
consiliului jude ţean. Pre şedintele consiliului jude ţean poate 
delega calitatea sa de reprezentant de drept în adu nările 
generale unuia dintre vicepre şedin ţii consiliului jude ţean, 
secretarului general al jude ţului, administratorului public, 
precum şi oric ăror alte persoane din cadrul aparatului de 
specialitate propriu sau din cadrul unei institu ţii publice de 
interes jude ţean. 
 
    ART. 176  
    Desemnarea consilierilor jude ţeni de reprezentare  a 
intereselor unit ăţii administrativ-teritoriale 
    Consilierii jude ţeni împuternici ţi s ă reprezinte interesele 
unit ăţii administrativ-teritoriale în societ ăţi, regii autonome 



de interes jude ţean şi alte organisme de cooperare sau 
parteneriat sunt desemna ţi, prin hot ărâre a consiliului 
jude ţean, în condi ţiile legii, cu respectarea regimului 
incompatibilit ăţilor aplicabil şi a configura ţiei politice de la 
ultimele alegeri locale. 
 
    SEC ŢIUNEA  a 2-a 
    Func ţionarea consiliului jude ţean 
    ART. 177  
    Mandatul consiliului jude ţean 
    (1)  Consiliul jude ţean se alege pentru un mandat de 4 ani 
în condi ţiile legii privind alegerea autorit ăţilor 
administra ţiei publice locale. 
    (2)  Mandatul consiliului jude ţean se exercit ă de la data la 
care consiliul jude ţean este legal constituit pân ă la data la 
care consiliul jude ţean nou-ales este legal constituit. 
    (3)  Mandatul consiliului jude ţean poate fi prelungit, prin 
lege organic ă, în caz de r ăzboi sau catastrof ă ori alte situa ţii 
expres prev ăzute de lege atunci când, datorit ă acestor situa ţii, 
nu pot fi organizate alegeri în condi ţiile alin. (1). 
 
    ART. 178  
    Tipurile de şedin ţe ale consiliului jude ţean 
    (1)  Consiliul jude ţean se întrune şte în şedin ţă ordinar ă 
cel pu ţin o dat ă pe lun ă, la convocarea pre şedintelui 
consiliului jude ţean. 
    (2)  Consiliul jude ţean se poate întruni şi în şedin ţe 
extraordinare ori de câte ori este necesar, pentru problemele 
urgente, care nu pot fi amânate pân ă la urm ătoarea şedin ţă 
ordinar ă, la cererea pre şedintelui consiliului jude ţean sau a 
cel pu ţin unei treimi din num ărul membrilor consiliului, ori, la 
solicitarea prefectului, adresat ă pre şedintelui consiliului 
jude ţean, în cazuri excep ţionale care necesit ă adoptarea de 
măsuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau înl ăturarea 
urmărilor calamit ăţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor 
sau epizootiilor, pentru ap ărarea ordinii şi lini ştii publice. 
 
    ART. 179  
    Convocarea şedin ţelor consiliului jude ţean 
    (1)  Convocarea consiliului jude ţean se face în scris, prin 
intermediul secretarului general al jude ţului. 
    (2)  Data şedin ţei consiliului jude ţean precizat ă cu ocazia 
convoc ării este stabilit ă, cu respectarea modului de calcul al 
termenelor procedurale, prev ăzut de art. 181 din Legea nr. 
134/2010, republicat ă, cu modific ările ulterioare, astfel: 
    a) în termen de 5 zile de la data comunic ării dispozi ţiei de 
convocare pentru şedin ţele ordinare; 



    b) în termen de 3 zile de la data comunic ării dispozi ţiei 
sau documentului de convocare pentru şedin ţele extraordinare. 
 
    (3)  În caz de for ţă major ă şi de maxim ă urgen ţă, pentru 
rezolvarea intereselor locuitorilor jude ţului, convocarea 
consiliului jude ţean, prin excep ţie de la prevederile alin. (2) 
lit. b), se poate face de îndat ă. 
    (4)  Odat ă cu notificarea convoc ării, sunt puse la 
dispozi ţie consilierilor jude ţeni materialele înscrise pe 
ordinea de zi. 
    (5)  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 face de c ătre vicepre şedintele desemnat în 
condi ţiile art. 192 alin. (1). 
    (6)  Prevederile art. 134 se aplic ă în mod corespunz ător. 
 
    ART. 180  
    Cvorumul şedin ţelor consiliului jude ţean 
    (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 ţele 
consiliului jude ţean şi ale comisiilor de specialitate este 
obligatorie. 
    (3)  Prevederile art. 137 alin. (2)-(5) se apli că în mod 
corespunz ător. 
 
    ART. 181  
    Conducerea şedin ţelor consiliului jude ţean 
    (1)  Şedin ţele consiliului jude ţean sunt conduse de 
pre şedintele consiliului jude ţean sau, în lipsa acestuia, de 
vicepre şedintele desemnat în condi ţiile art. 192 alin. (1) sau 
(2), dup ă caz. 
    (2)  În cazul în care, din motive întemeiate, l ipse şte şi 
vicepre şedintele desemnat în condi ţiile art. 192 alin. (2), 
şedin ţa este condus ă de cel ălalt vicepre şedinte sau, în cazul în 
care şi acesta din urm ă lipse şte, de un consilier jude ţean, ales 
cu majoritate absolut ă. 
    (3)  Prevederile art. 123 alin. (4) se aplic ă în mod 
corespunz ător. 
 
    ART. 182  
    Adoptarea hot ărârilor consiliului jude ţean 
    (1)  În exercitarea atribu ţiilor ce îi revin, consiliul 
jude ţean adopt ă hot ărâri cu majoritate calificat ă, absolut ă sau 
simpl ă, dup ă caz. 
    (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 general al unit ăţii administrativ-teritoriale şi al 
serviciilor din cadrul aparatului de specialitate a l consiliului 
jude ţean. 
    (3)  Hot ărârile se semneaz ă de pre şedinte sau, în lipsa 
acestuia, de vicepre şedintele consiliului jude ţean sau 
consilierul jude ţean care a condus şedin ţa şi se contrasemneaz ă 
de secretarul general al jude ţului. 
    (4) Dispozi ţiile art. 124-127, 135, 136, 138, 139, 140 alin. 
(2) şi (3), precum şi ale art. 141 se aplic ă în mod 
corespunz ător. 
 
    SEC ŢIUNEA  a 3-a 
    Dizolvarea consiliului jude ţean 
    ART. 183  
    Situa ţiile de dizolvare a consiliului jude ţean 
    (1)  Consiliul jude ţean se dizolv ă de drept în condi ţiile 
art. 143 alin. (1). 
    (2)  Pre şedintele consiliului jude ţean, vicepre şedin ţii 
consiliului jude ţean, secretarul general al jude ţului, prefectul 
sau orice alt ă persoan ă interesat ă sesizeaz ă 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 jude ţean. Hot ărârea 
instan ţei este definitiv ă şi se comunic ă prefectului. 
 
    ART. 184  
    Referendumul local la nivel jude ţean 
    (1)  Consiliul jude ţean poate fi dizolvat prin referendum 
local la nivel jude ţean, 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 în Registrul electoral cu domiciliul 
sau re şedin ţa în unitatea administrativ-teritorial ă. 
    (2)  Cheltuielile pentru organizarea referendum ului se 
suport ă din bugetul jude ţean. 
    (3)  Referendumul local la nivel jude ţean este organizat de 
o comisie, numit ă prin ordin al prefectului, compus ă 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. 
    (4)  Referendumul local la nivel jude ţean este valabil dac ă 
s-au prezentat la urne cel pu ţin 30% din num ărul total al 
locuitorilor cu drept de vot înscri şi în Registrul electoral cu 
domiciliul sau re şedin ţa în unitatea administrativ-teritorial ă. 
Activitatea 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, iar rezul tatul 
referendumului a fost validat în condi ţiile legii. 
 
    ART. 185  
    Organizarea alegerilor dup ă dizolvarea consiliului jude ţean  
sau dup ă validarea rezultatului referendumului 
    (1)  În termen de maximum 90 de zile de la r ămânerea 
definitiv ă a hot ărârii judec ătore şti prin care s-a constatat 
dizolvarea consiliului jude ţean sau, dup ă caz, de la validarea 
rezultatului referendumului, se organizeaz ă alegeri pentru 
alegerea unui nou consiliu jude ţean. 
    (2)  Stabilirea datei pentru organizarea aleger ii noului 
consiliu jude ţean se face de Guvern, la propunerea autorit ăţilor 
cu atribu ţii în organizarea alegerilor locale pe baza 
solicit ării prefectului. 
 
    ART. 186  
    Rezolvarea treburilor publice curente în cazul dizolv ării 
consiliului jude ţean 
    (1)  Pân ă la constituirea noului consiliu jude ţean, 
problemele curente ale administra ţiei jude ţului sunt rezolvate 
de pre şedintele consiliului jude ţean sau, în absen ţa acestuia, 
de secretarul general al jude ţului care ac ţioneaz ă pe baza unei 
împuterniciri speciale date de Guvern, prin ministe rul cu 
atribu ţii în domeniul administra ţiei publice. 
    (2)  În situa ţia excep ţional ă în care consiliul jude ţean 
este dizolvat în condi ţiile art. 183 şi 184, pre şedintele 
consiliului jude ţean se afl ă în imposibilitatea exercit ării 
atribu ţiilor sale ca urmare a încet ării sau suspend ării 
mandatului s ău ori a altor situa ţii prev ăzute de lege, iar 
func ţia de secretar general al jude ţului este vacant ă, prefectul 
numeşte prin ordin o persoan ă prin deta şare, în condi ţiile 
păr ţii a VI-a titlul II, care s ă exercite atribu ţiile de 
secretar general al jude ţului pentru a rezolva problemele 
curente ale jude ţului, pân ă la ocuparea func ţiei publice de 
conducere de secretar general al unit ăţii administrativ-
teritoriale în condi ţiile legii. 
    (3) Persoana desemnat ă potrivit prevederilor alin. (2) 
trebuie s ă îndeplineasc ă condi ţiile de studii şi vechime în 
specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea fu ncţiei de 
secretar general al unit ăţii administrativ-teritoriale prev ăzute 
la titlul VII al prezentei p ăr ţi şi la partea a VI-a titlul II. 
    (4) În situa ţia prev ăzut ă la alin. (2), prin excep ţie de la 
prevederile p ăr ţii a VI-a titlul II din prezentul cod, concursul 
pentru ocuparea func ţiei de conducere de secretar general al 
jude ţului se organizeaz ă de c ătre institu ţia prefectului. 



    (5)  Numirea în func ţia de secretar general al jude ţului se 
face, în situa ţia prev ăzut ă la alin. (2) sau în situa ţia în care 
procedura de organizare a concursului a fost demara t ă anterior 
situa ţiei excep ţionale prev ăzute la alin. (2), de c ătre 
prefectul jude ţului. 
 
    CAP. VII  
    Pre şedintele şi vicepre şedin ţii consiliului jude ţean 
    SEC ŢIUNEA  1 
    Dispozi ţii generale 
    ART. 187  
    Validarea alegerii pre şedintelui consiliului jude ţean, 
depunerea jur ământului, intrarea în exerci ţiul de drept al 
mandatului  de pre şedinte al consiliului jude ţean şi durata 
mandatului pre şedintelui şi al vicepre şedin ţilor consiliului 
jude ţean 
    (1)  Dispozi ţiile art. 149 se aplic ă în mod corespunz ător 
pentru validarea mandatului de pre şedinte al consiliului 
jude ţean, validarea mandatului fiind realizat ă de c ătre 
tribunalul în a c ărui circumscrip ţie se afl ă unitatea 
administrativ-teritorial ă. Încheierea de validare sau invalidare 
poate fi atacat ă de cei interesa ţi la curtea de apel în a c ărei 
circumscrip ţie se afl ă tribunalul. 
    (2)  Pre şedintele consiliului jude ţean depune jur ământul 
prev ăzut la art. 117 în prima şedin ţă privind ceremonia de 
constituire a consiliului jude ţean sau în fa ţa pre şedintelui 
tribunalului, în camera de consiliu, în cazul în ca re prima 
şedin ţă privind ceremonia de constituire a consiliului jud eţean 
nu are loc în termen de 60 de zile de la data alege rilor. 
Prevederile art. 150 alin. (2) şi (3) se aplic ă în mod 
corespunz ător. 
    (3)  Durata mandatului pre şedintelui şi al vicepre şedin ţilor 
consiliului jude ţean este egal ă, de regul ă, cu durata mandatului 
consiliului jude ţean. În cazul în care mandatul consiliului 
jude ţean înceteaz ă înainte de expirarea duratei normale de 4 
ani, înceteaz ă de drept şi mandatul vicepre şedin ţilor 
consiliului jude ţean f ăr ă vreo alt ă formalitate. 
    (4)  Durata mandatului constituie vechime în mu ncă şi în 
specialitatea studiilor absolvite. 
 
    ART. 188  
    Alegerea şi eliberarea din func ţie a vicepre şedin ţilor  
consiliului jude ţean 
    (1)  Consiliul jude ţean alege dintre membrii s ăi 2 
vicepre şedin ţi. 
    (2)  Vicepre şedin ţii consiliului jude ţean se aleg prin vot 
secret, cu majoritate absolut ă. Pre şedintele consiliului 



jude ţean desemneaz ă prin dispozi ţie care dintre cei doi 
vicepre şedin ţi exercit ă primul atribu ţiile sale în alte cazuri 
de absen ţă decât cele prev ăzute la art. 192 alin. (1). 
    (3)  Pe durata exercit ării mandatului, vicepre şedin ţii 
consiliului jude ţean î şi p ăstreaz ă statutul de consilier 
jude ţean f ăr ă a beneficia de indemniza ţia aferent ă acestui 
statut, fiindu-le aplicabile incompatibilit ăţile specifice 
func ţiei de vicepre şedinte al consiliului jude ţean prev ăzute de 
cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003 , cu modific ările şi 
complet ările ulterioare. 
    (4)  Eliberarea din func ţie a vicepre şedin ţilor consiliului 
jude ţean se poate face de consiliul jude ţean, prin vot secret, 
cu majoritatea a dou ă treimi din num ărul consilierilor în 
func ţie, la propunerea temeinic motivat ă a cel pu ţin 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. 
    (5)  La deliberarea şi adoptarea hot ărârilor care privesc 
alegerea sau eliberarea din func ţie a vicepre şedintelui 
consiliului jude ţean particip ă şi voteaz ă consilierul jude ţean 
care candideaz ă la func ţia de vicepre şedinte al consiliului 
jude ţean, respectiv vicepre şedintele consiliului jude ţean a 
cărui eliberare din func ţie se propune. 
 
    ART. 189  
    Indemniza ţia pre şedintelui şi a vicepre şedin ţilor  
consiliului jude ţean 
    (1)  Pe durata mandatului, pre şedintele şi vicepre şedin ţii 
consiliului jude ţean au dreptul la o indemniza ţie lunar ă, 
stabilit ă potrivit legii privind salarizarea personalului pl ătit 
din fonduri publice. 
    (2)  Prevederile art. 153 alin. (2) se aplic ă pre şedintelui 
consiliului jude ţean şi vicepre şedin ţilor consiliului jude ţean 
în mod corespunz ător. 
 
    SEC ŢIUNEA  a 2-a 
    Rolul şi atribu ţiile pre şedintelui consiliului jude ţean 
    ART. 190  
    Rolul pre şedintelui consiliului jude ţean 
    (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 jude ţene. 
    (3)  Aparatul de specialitate al consiliului ju deţean este 
subordonat pre şedintelui consiliului jude ţean. 



    (4)  Pre şedintele consiliului jude ţean asigur ă respectarea 
prevederilor Constitu ţiei , punerea în aplicare a legilor, a 
decretelor Pre şedintelui României, a hot ărârilor şi ordonan ţelor 
Guvernului, a hot ărârilor consiliului jude ţean, precum şi a 
altor acte normative. 
 
    ART. 191  
    Atribu ţiile pre şedintelui consiliului jude ţean 
    (1)  Pre şedintele consiliului jude ţean îndepline şte, în 
condi ţiile legii, urm ătoarele categorii principale de atribu ţii: 
    a) atribu ţii privind func ţionarea aparatului de specialitate 
al consiliului jude ţean, a institu ţiilor publice de interes 
jude ţean şi a societ ăţilor şi regiilor autonome de interes 
jude ţean; 
    b) atribu ţii privind rela ţia cu consiliul jude ţean; 
    c) atribu ţii privind bugetul jude ţului; 
    d) atribu ţii privind rela ţia cu alte autorit ăţi ale 
administra ţiei publice locale; 
    e) atribu ţii privind serviciile publice de interes jude ţean; 
    f) alte atribu ţii prev ăzute de lege. 
 
    (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 publice de interes jude ţean şi ale societ ăţilor 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 specialitate al consiliulu i jude ţean şi 
pentru conduc ătorii institu ţiilor şi serviciilor publice de 
interes jude ţean. 
 
    (3)  În exercitarea atribu ţiilor prev ăzute la alin. (1) lit. 
b), pre şedintele consiliului jude ţean: 
    a) conduce şedin ţele consiliului jude ţean şi dispune 
măsurile 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 atrib uţiilor sale 
şi a hot ărârilor consiliului 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 termen; 
    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 
consiliului jude ţean, activit ăţile de stare civil ă şi autoritate 
tutelar ă desf ăşurate în comune, ora şe şi municipii; 
    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 expres ă 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 de interes 
jude ţean furnizate prin intermediul aparatului de specia litate 
al consiliului jude ţean sau prin intermediul organismelor 
prestatoare de servicii publice 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. 173 
alin. (5) şi (6); 
    c) ia m ăsuri pentru asigurarea inventarierii, eviden ţei 
statistice, inspec ţiei şi controlului furniz ării serviciilor 
publice de interes jude ţean prev ăzute la art. 173 alin. (5) şi 
(6), precum şi a bunurilor din domeniul public şi privat al 
jude ţului; 
    d) emite avizele, acordurile şi autoriza ţiile date în 
competen ţa sa, prin lege; 
    e) coordoneaz ă şi controleaz ă organismele prestatoare de 
servicii publice 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, prin 
dispozi ţie, atribu ţiile prev ăzute la alin. (6) 
vicepre şedin ţilor, conduc ătorilor compartimentelor func ţionale 



sau personalului din aparatul de specialitate, admi nistratorului 
public, secretarului general al jude ţului, precum şi 
conduc ătorilor institu ţiilor şi serviciilor publice de interes 
jude ţean. Prevederile art. 157 se aplic ă în mod corespunz ător. 
    (8)  În situa ţii de urgen ţă sau de for ţă major ă, 
pre şedintele consiliului jude ţean, în calitatea sa de 
vicepre şedinte al comitetului pentru situa ţii de urgen ţă, 
colaboreaz ă cu prefectul jude ţului. 
    (9)  Pre şedintele consiliului jude ţean poate fi membru în 
autoritatea teritorial ă de ordine public ă. 
 
    ART. 192  
    Exercitarea temporar ă a atribu ţiilor  pre şedintelui 
consiliului jude ţean 
    (1)  În caz de vacan ţă a func ţiei de pre şedinte al 
consiliului jude ţean, de suspendare a mandatului pre şedintelui 
consiliului jude ţean, precum şi în situa ţiile de imposibilitate 
de exercitare a mandatului, atribu ţiile acestuia sunt exercitate 
de drept de unul dintre vicepre şedin ţi, desemnat de consiliul 
jude ţean, prin vot secret, cu majoritate absolut ă, cu 
respectarea drepturilor şi obliga ţiilor corespunz ătoare func ţiei 
de pre şedinte al consiliului jude ţean. 
    (2)  În situa ţia prev ăzut ă la alin. (1), consiliul jude ţean 
poate delega, prin hot ărâre, din rândul membrilor s ăi, un 
consilier jude ţean care îndepline şte temporar atribu ţiile 
vicepre şedintelui consiliului jude ţean, cu respectarea 
drepturilor şi obliga ţiilor corespunz ătoare func ţiei. Pe 
perioada exercit ării func ţiei de vicepre şedinte al consiliului 
jude ţean, consilierul jude ţean beneficiaz ă de o unic ă 
indemniza ţie lunar ă egal ă cu cea a func ţiei de vicepre şedinte al 
consiliului jude ţean. 
    (3)  Consiliul jude ţean poate hot ărî retragerea deleg ării 
consilierului jude ţean care îndepline şte temporar atribu ţiile 
vicepre şedintelui consiliului jude ţean desemnat în condi ţiile 
alin. (2) înainte de încetarea situa ţiilor prev ăzute la alin. 
(1). 
    (4)  În situa ţia în care sunt suspenda ţi din func ţie, în 
acela şi timp, atât pre şedintele consiliului jude ţean, cât şi 
vicepre şedin ţii consiliului jude ţean, precum şi în situa ţiile de 
imposibilitate de exercitare de c ătre ace ştia a mandatului, 
consiliul jude ţean deleag ă un consilier jude ţean care 
îndepline şte atât atribu ţiile pre şedintelui consiliului 
jude ţean, cât şi pe cele ale vicepre şedin ţilor consiliului 
jude ţean, pân ă la încetarea situa ţiei respective, cu respectarea 
drepturilor şi obliga ţiilor corespunz ătoare func ţiei de 
pre şedinte al consiliului jude ţean. Pe perioada exercit ării 
atribu ţiilor de pre şedinte al consiliului jude ţean, precum şi de 



vicepre şedinte al consiliului jude ţean, consilierul jude ţean 
beneficiaz ă de o unic ă indemniza ţie lunar ă egal ă cu cea a 
func ţiei de vicepre şedinte al consiliului jude ţean. 
    (5)  Dac ă devin vacante, în acela şi timp, atât func ţia de 
pre şedinte al consiliului jude ţean, cât şi cea de vicepre şedin ţi 
ai consiliului jude ţean, consiliul jude ţean alege al ţi 
vicepre şedin ţi ai consiliului jude ţean în condi ţiile art. 188, 
prevederile alin. (1) şi (3) aplicându-se pân ă la alegerea unui 
nou pre şedinte al consiliului jude ţean. 
 
    SEC ŢIUNEA  a 3-a 
    Alte dispozi ţii aplicabile pre şedintelui şi 
vicepre şedintelui consiliului jude ţean 
    ART. 193  
    Suspendarea şi încetarea mandatului pre şedintelui 
consiliului jude ţean şi suspendarea mandatului vicepre şedintelui 
consiliului jude ţean 
    (1) Pre şedintelui şi vicepre şedintelui consiliului jude ţean 
li se aplic ă în mod corespunz ător prevederile art. 159. 
    (2)  Pre şedintelui consiliului jude ţean i se aplic ă în mod 
corespunz ător prevederile art. 160-162. 
 
    ART. 194  
    Cabinetul pre şedintelui şi vicepre şedintelui consiliului 
jude ţean 
    Pre şedintele şi vicepre şedin ţii consiliului jude ţean pot 
înfiin ţa, în limita num ărului maxim de posturi aprobate, 
cabinetul pre şedintelui, respectiv al vicepre şedintelui 
consiliului jude ţean, în condi ţiile prev ăzute de partea a VI-a 
titlul III capitolul II. 
 
    CAP. VIII  
    Actele autorit ăţilor administra ţiei publice locale 
    ART. 195  
    Limba oficial ă şi folosirea limbii minorit ăţilor na ţionale 
    (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, stabilit la ultimul 
recens ământ, în raporturile lor cu autorit ăţile administra ţiei 
publice locale, cu aparatul de specialitate şi organismele 
subordonate acestora, ace ştia se pot adresa, oral sau în scris, 
şi în limba minorit ăţii na ţionale respective şi primesc 
r ăspunsul atât în limba român ă, cât şi în limba minorit ăţii 
naţionale respective. 



    (3)  În scopul exercit ării dreptului prev ăzut la alin. (2), 
autorit ăţile publice şi entit ăţile prev ăzute la art. 94 au 
obliga ţia s ă pun ă la dispozi ţia cet ăţenilor apar ţinând unei 
minorit ăţi na ţionale formulare şi texte administrative de uz 
curent în format bilingv, respectiv în limba român ă şi în limba 
minorit ăţii na ţionale. 
    (4)  Lista formularelor şi a tipurilor de texte 
administrative de uz curent, care se utilizeaz ă conform alin. 
(3), se stabile şte prin hot ărâre a Guvernului, la propunerea 
Departamentului pentru Rela ţii Interetnice elaborat ă în 
colaborare cu Institutul pentru Studierea Problemel or 
Minorit ăţilor Na ţionale, cu avizul ministerelor cu atribu ţii în 
domeniul administra ţiei publice, finan ţe publice şi afaceri 
interne. 
    (5)  În condi ţiile prev ăzute la alin. (2), în posturile care 
au atribu ţii privind rela ţii cu publicul sunt încadrate şi 
persoane care cunosc limba minorit ăţii na ţionale respective. 
    (6)  Autorit ăţile administra ţiei publice locale asigur ă 
inscrip ţionarea denumirii localit ăţilor şi a institu ţiilor 
publice de sub autoritatea lor, precum şi afi şarea anun ţurilor 
de interes public atât în limba român ă, cât şi în limba 
minorit ăţii na ţionale respective, în condi ţiile prev ăzute la 
alin. (2). 
    (7)  Actele oficiale se întocmesc în mod obliga toriu în 
limba român ă, sub sanc ţiunea nulit ăţii. 
 
    ART. 196  
    Tipurile de acte administrative 
    (1)  În exercitarea atribu ţiilor ce le revin, autorit ăţile 
administra ţiei publice locale adopt ă sau emit, dup ă caz, acte 
administrative cu caracter normativ sau individual,  dup ă cum 
urmeaz ă: 
    a) consiliul local şi consiliul jude ţean adopt ă hot ărâri; 
    b) primarul şi pre şedintele consiliului jude ţean emit 
dispozi ţii. 
 
    (2)  În organizarea execut ării sau execut ării în concret a 
legii, autorit ăţile deliberative şi cele executive adopt ă, emit 
sau încheie, dup ă caz, şi alte acte juridice prin care se nasc, 
se modific ă sau se sting drepturi şi obliga ţii. 
 
    ART. 197  
    Comunicarea şi aducerea la cuno ştin ţă a actelor 
administrative 
    (1)  Secretarul general al unit ăţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale comunic ă actele administrative 



prev ăzute la art. 196 alin. (1) prefectului în cel mult 10 zile 
lucr ătoare de la data adopt ării, respectiv emiterii. 
    (2)  Hot ărârile consiliului local se comunic ă primarului. 
    (3)  Comunicarea, înso ţit ă de eventualele obiec ţii motivate 
cu privire la legalitate, se face în scris de c ătre secretarul 
general al unit ăţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi 
se înregistreaz ă într-un registru special destinat acestui scop. 
    (4)  Hot ărârile şi dispozi ţiile se aduc la cuno ştin ţa 
public ă şi se comunic ă, în condi ţiile legii, prin grija 
secretarului general al unit ăţii/subdiviziunii administrativ-
teritoriale. 
    (5) Hot ărârile şi dispozi ţiile, documentele şi informa ţiile 
financiare, precum şi alte documente prev ăzute de lege se 
public ă, pentru informare, în format electronic şi în monitorul 
oficial local care se organizeaz ă potrivit procedurii  prev ăzute 
în anexa nr. 1. 
 
    ART. 198  
    Actele administrative cu caracter normativ 
    (1)  Hot ărârile şi dispozi ţiile cu caracter normativ devin 
obligatorii de la data aducerii lor la cuno ştin ţă public ă. 
    (2)  Aducerea la cuno ştin ţă public ă a hot ărârilor şi a 
dispozi ţiilor cu caracter normativ se face în termen de 5 z ile 
de la data comunic ării oficiale c ătre prefect. 
    (3)  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, stabilit la ultimul 
recens ământ, hot ărârile cu caracter normativ se aduc la 
cuno ştin ţă public ă atât în limba român ă, cât şi în limba 
minorit ăţii respective. 
 
    ART. 199  
    Actele administrative cu caracter individual 
    (1)  Comunicarea hot ărârilor şi dispozi ţiilor cu caracter 
individual c ătre persoanele c ărora li se adreseaz ă se face în 
cel mult 5 zile de la data comunic ării oficiale c ătre prefect. 
    (2)  Hot ărârile şi dispozi ţiile cu caracter individual 
produc efecte juridice de la data comunic ării c ătre persoanele 
cărora li se adreseaz ă. 
    (3)  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, stabilit la ultimul 
recens ământ, hot ărârile cu caracter individual se comunic ă, la 
cerere, şi în limba minorit ăţii respective. 
 
    ART. 200  
    Verificarea legalit ăţii actelor administrative 



    Dispozi ţiile primarului, hot ărârile consiliului local şi 
hot ărârile consiliului jude ţean sunt supuse controlului de 
legalitate exercitat de c ătre prefect conform prevederilor art. 
255. 
 
    TITLUL VI 
    Mandatul de ales local 
    CAP. I  
    Dispozi ţii generale 
    ART. 201  
    Mandatul ale şilor locali 
    Mandatul primarului, consilierului local, pre şedintelui 
consiliului jude ţean şi al consilierului jude ţean este de 4 ani 
şi se exercit ă în condi ţiile legii. 
 
    ART. 202  
    Condi ţii speciale de exercitare a mandatului ale şilor locali 
    (1)  Consiliul local sau consiliul jude ţean, primarul, 
precum şi pre şedintele consiliului jude ţean ale şi în cursul unui 
mandat, ca urmare a dizolv ării consiliului local sau jude ţean, 
respectiv a vacan ţei func ţiei de primar ori de pre şedinte al 
consiliului jude ţean, încheie mandatul precedentei autorit ăţi a 
administra ţiei publice locale. 
    (2)  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, î şi 
exercit ă mandatul numai pân ă la organizarea urm ătoarelor alegeri 
locale generale. 
 
    CAP. II  
    Suspendarea şi încetarea mandatului de ales local 
    ART. 203  
    Suspendarea mandatului de consilier local  şi de consilier 
jude ţean 
    (1)  Mandatul de consilier local, respectiv de consilier 
jude ţean se suspend ă în urm ătoarele situa ţii: 
    a) a fost dispus ă măsura arest ării preventive; 
    b) a fost dispus ă măsura arestului la domiciliu; 
    c) a fost îns ărcinat de c ătre consiliul din care face parte, 
de c ătre Guvern sau de c ătre Parlament cu exercitarea unei 
misiuni în ţar ă sau în str ăin ătate. 
 
    (2)  M ăsurile prev ăzute la alin. (1) lit. a) şi b) dispuse 
în condi ţiile Legii nr. 135/2010,  cu modific ările şi 
complet ările ulterioare, 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. 



    (3)  Documentele corespunz ătoare situa ţiei prev ăzute la 
alin. (1) lit. c) se comunic ă de c ătre emitent, în termen de 5 
zile lucr ătoare de la desemnare, secretarului general al 
unit ăţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi primarului, 
respectiv pre şedintelui consiliului jude ţean, iar în prima 
şedin ţă ulterioar ă comunic ării consiliul local, respectiv 
consiliul jude ţean, dup ă caz, ia act de aceast ă situa ţie, prin 
hot ărâre. 
    (4)  Suspendarea dureaz ă pân ă la încetarea situa ţiei 
prev ăzute la alin. (1). 
    (5) Ordinul de suspendare emis pentru situa ţiile prev ăzute 
la alin. (1) lit. a) şi b), respectiv hot ărârea prin care se ia 
act de suspendarea de drept a consilierului în cond i ţiile alin. 
(1) lit. c) se comunic ă de îndat ă consilierului local, respectiv 
consilierului jude ţean, în termen de maximum 48 de ore de la 
emiterea ordinului, respectiv hot ărârii consiliului, dup ă caz. 
    (6) În cazul în care fa ţă de consilierul local, respectiv 
consilierul jude ţean al c ărui mandat a fost suspendat în 
condi ţiile alin. (1) lit. a) şi b), a fost dispus ă clasarea ori 
renun ţarea la urm ărirea penal ă sau instan ţa judec ătoreasc ă a 
dispus achitarea sau încetarea procesului penal, ac esta are 
dreptul la desp ăgubiri, în condi ţiile legii. 
 
    ART. 204  
    Încetarea mandatului de consilier local şi de consilier 
jude ţean 
    (1)  Calitatea de consilier local, respectiv ce a de 
consilier jude ţean înceteaz ă la data declar ării ca legal 
constituit a noului consiliu ales. 
    (2)  Calitatea de consilier local, respectiv ce a de 
consilier jude ţean înceteaz ă de drept înainte de expirarea 
duratei normale a mandatului, în urm ătoarele cazuri: 
    a) demisie; 
    b) constatarea şi sanc ţionarea, în condi ţiile Legii nr. 
176/2010 , cu modific ările şi complet ările ulterioare, a unei 
st ări de incompatibilitate; 
    c) schimbarea domiciliului într-o alt ă unitate 
administrativ-teritorial ă, inclusiv ca urmare a reorganiz ării 
acesteia; 
    d) lipsa nemotivat ă de la mai mult de 3 şedin ţe ordinare 
şi/sau extraordinare consecutive ale consiliului, de sf ăşurate pe 
durata a trei luni calendaristice; 
    e) lipsa nemotivat ă de la 3 întruniri ale consiliului, 
convocate pe durata a 3 luni calendaristice, care d etermin ă 
imposibilitatea desf ăşur ării, în condi ţiile legii, a şedin ţelor 
ordinare şi/sau extraordinare; 



    f) imposibilitatea exercit ării mandatului pe o perioad ă mai 
mare de 6 luni consecutive, cu excep ţia cazurilor prev ăzute de 
lege; 
    g) condamnarea, prin hot ărâre judec ătoreasc ă r ămasă 
definitiv ă, la o pedeaps ă privativ ă de libertate, indiferent de 
modalitatea de individualizare a execut ării pedepsei; 
    h) punerea sub interdic ţie judec ătoreasc ă; 
    i) pierderea drepturilor electorale; 
    j) pierderea calit ăţii de membru al partidului politic sau 
al organiza ţiei minorit ăţilor na ţionale pe a c ărei list ă a fost 
ales; 
    k) condamnarea prin hot ărâre judec ătoreasc ă r ămasă 
definitiv ă pentru s ăvâr şirea unei infrac ţiuni electorale pe 
durata procesului electoral în cadrul c ăruia a fost ales, 
indiferent de pedeapsa aplicat ă şi de modalitatea de 
individualizare a execut ării acesteia; 
    l) deces. 
 
    (3) Data încet ării de drept a mandatului, în cazurile 
enumerate la alin. (2) lit. a), c)-f) şi l), este data apari ţiei 
evenimentului sau a împlinirii condi ţiilor care determin ă 
situa ţia de încetare, dup ă caz. 
    (4)  Data încet ării de drept a mandatului, în cazul prev ăzut 
la alin. (2) lit. b), în situa ţia în care legalitatea raportului 
de evaluare prin care s-a constatat starea de incom patibilitate 
nu a fost contestat ă, este data expir ării perioadei în care 
consilierul local, respectiv consilierul jude ţean, dup ă caz, are 
dreptul s ă conteste raportul de evaluare, în condi ţiile Legii 
nr. 176/2010 , cu modific ările şi complet ările ulterioare. 
    (5)  Data încet ării de drept a mandatului în cazul prev ăzut 
la alin. (2) lit. j) este data comunic ării c ătre prefect, 
secretarul general al unit ăţii/subdiviziunii administrativ-
teritoriale şi c ătre consilierul local, a hot ărârii forului 
competent s ă decid ă asupra excluderii unui membru al partidului 
politic sau a organiza ţiei cet ăţenilor apar ţinând minorit ăţilor 
naţionale pe a c ărei list ă consilierul local sau consilierul 
jude ţean a fost ales, în situa ţia în care legalitatea acesteia 
nu a fost contestat ă. 
    (6) În situa ţiile prev ăzute la alin. (2) lit. a), c)-f) şi 
l) constatarea încet ării de drept a mandatului de consilier 
local sau de consilier jude ţean, precum şi vacantarea locului de 
consilier local sau de consilier jude ţean se realizeaz ă printr-o 
hot ărâre de constatare a autorit ăţii deliberative respective, la 
propunerea primarului ori, dup ă caz, a pre şedintelui consiliului 
jude ţean sau a oric ărui alt ales local, adoptat ă în prima 
şedin ţă desf ăşurat ă dup ă apari ţia evenimentului. Hot ărârea 
autorit ăţii deliberative este comunicat ă de îndat ă judec ătoriei 



competente s ă valideze mandatul supleantului, în condi ţiile art. 
122, precum şi consilierului local. 
    (7) Consiliul local, respectiv consiliul jude ţean are 
obliga ţia de a adopta hot ărârea prev ăzut ă la alin. (6) în termen 
de 30 de zile de la introducerea pe proiectul ordin ii de zi a 
referatului constatator semnat de primar şi de secretarul 
general al unit ăţii/subidiviziunii administrativ-teritoriale ori 
de pre şedintele consiliului jude ţean şi de secretarul general al 
jude ţului, dup ă caz, cu privire la una dintre situa ţiile 
prev ăzute la alin. (2) lit. a), c)-f) şi l). În termen de 
maximum 10 zile de la expirarea termenului stabilit  pentru 
consiliul local, respectiv pentru consiliul jude ţean, 
constatarea încet ării mandatului, precum şi vacantarea locului 
de consilier local sau de consilier jude ţean se realizeaz ă de 
către prefect prin ordin, în baza referatului constat ator 
comunicat de c ătre secretarul general al unit ăţii/subidiviziunii 
administrativ-teritoriale, în situa ţia neadopt ării acestei 
hot ărâri de c ătre consiliul local sau consiliul jude ţean, dup ă 
caz. 
    (8)  În situa ţiile prev ăzute la alin. (2) lit. b), g)-k) 
constatarea încet ării de drept a mandatului de consilier local 
sau de consilier jude ţean, precum şi vacantarea locului de 
consilier local sau de consilier jude ţean se fac de c ătre 
prefect prin ordin, în termen de maximum 30 de zile  de la data 
în ştiin ţării transmise prefectului de c ătre autoritatea 
responsabil ă de asigurarea integrit ăţii în exercitarea 
demnit ăţilor şi func ţiilor publice şi prevenirea corup ţiei 
institu ţionale sau de c ătre instan ţă, dup ă caz. 
    (9)  Ordinul prefectului emis în situa ţiile prev ăzute la 
alin. (7) şi (8) se transmite de îndat ă judec ătoriei competente 
să valideze mandatul supleantului, în condi ţiile art. 122, 
consilierului local şi secretarului general al 
unit ăţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 
    (10)  Hot ărârea consiliului are la baz ă, pentru situa ţiile 
prev ăzute la alin. (2) lit. a), c)-f), h) şi l), un referat 
constatator, întocmit în maximum 3 zile de la apari ţia 
evenimentului şi semnat de primar şi de secretarul general al 
comunei, al ora şului sau al municipiului/subdiviziunii 
municipiului, respectiv de pre şedintele consiliului jude ţean şi 
de secretarul general al jude ţului. Referatul este înso ţit de 
acte justificative. 
    (11)  Ordinul prefectului are la baz ă, pentru situa ţiile 
prev ăzute la alin. (2) lit. g), i), k), în ştiin ţările transmise 
prefectului de c ătre instan ţă. 
    (12)  În cazul prev ăzut la alin. (2) lit. j), în termen de 
30 de zile de la data comunic ării hot ărârii forului competent s ă 
decid ă asupra excluderii unui membru al partidului politi c sau a 



organiza ţiei cet ăţenilor apar ţinând minorit ăţilor na ţionale pe a 
cărei list ă consilierul local sau consilierul jude ţean a fost 
ales, prefectul constat ă, prin ordin, încetarea mandatului 
consilierului local sau jude ţean înainte de expirarea duratei 
normale a acestuia şi declar ă vacant locul consilierului local 
sau jude ţean. Ordinul prefectului se transmite de îndat ă 
judec ătoriei competente s ă valideze mandatul supleantului, în 
condi ţiile art. 122, consilierului local şi secretarului general 
al unit ăţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 
    (13)  În cazurile prev ăzute la alin. (2) lit. c)-f) 
hot ărârea poate fi atacat ă de consilierul local, respectiv de 
consilierul jude ţean în cauz ă la instan ţa de contencios 
administrativ, în termen de 10 zile de la comunicar e. Instan ţa 
se pronun ţă în termen de cel mult 30 de zile, nefiind aplicabi l ă 
procedura de regularizare a cererii.  În acest caz,  procedura 
prealabil ă nu se mai efectueaz ă, iar hot ărârea primei instan ţe 
este definitiv ă. 
    (14)  În toate cazurile, hot ărârea instan ţei se comunic ă 
păr ţilor, prefectului şi secretarului general al 
unit ăţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, care ar e 
obliga ţia afi şării acesteia la sediul unit ăţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale, în termen de maximum 2 z ile de la 
comunicare. 
    (15)  Func ţia constatat ă vacant ă în condi ţiile alin. (6)-(8) 
se completeaz ă cu supleantul desemnat de partidul politic, 
alian ţa politic ă sau alian ţa electoral ă respectiv ă, care este 
validat şi depune jur ământul, în condi ţiile art. 117, ulterior 
r ămânerii definitive a hot ărârii instan ţei. 
    (16)  Încetarea mandatului de consilier local, respectiv de 
consilier jude ţean în cazul schimb ării domiciliului în alt ă 
unitate administrativ-teritorial ă poate interveni numai dup ă 
efectuarea în actul de identitate al celui în cauz ă a men ţiunii 
corespunz ătoare, de c ătre organul abilitat potrivit legii. 
    (17)  Încetarea mandatului de consilier local, respectiv de 
consilier jude ţean, în cazul demisiei, se constat ă în prima 
şedin ţă a consiliului desf ăşurat ă dup ă apari ţia evenimentului şi 
în baza demisiei scrise înaintate secretarului gene ral al 
unit ăţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, primaru lui, 
pre şedintelui de şedin ţă, pre şedintelui consiliului jude ţean, 
după caz. Hot ărârea consiliului prin care se ia act de demisie 
şi se declar ă vacant locul consilierului local, respectiv 
jude ţean, se comunic ă de îndat ă judec ătoriei competente s ă 
valideze mandatul supleantului, în condi ţiile art. 122. 
    (18) Prevederile alin. (2) lit. g)-i) şi k) devin aplicabile 
numai dup ă r ămânerea definitiv ă a hot ărârii judec ătore şti. În 
aceste cazuri, data respectiv ă este şi data la care înceteaz ă de 
drept mandatul. 



    (19)  În situa ţia în care este contestat ă legalitatea 
actului prev ăzut la alin. (4) sau a hot ărârii prev ăzute la alin. 
(5), data încet ării de drept a mandatului este data r ămânerii 
definitive a hot ărârii judec ătore şti. 
    (20)  De la data încet ării mandatului, consilierul local sau 
consilierul jude ţean respectiv: 
    a) nu mai poate fi luat în calcul pentru consti tuirea 
cvorumului necesar pentru şedin ţele autorit ăţii deliberative din 
care face parte; 
    b) nu mai poate participa la vot în cadrul şedin ţelor 
autorit ăţii deliberative din care face parte, precum şi în 
cadrul comisiilor de specialitate organizate de ace asta; 
    c) nu mai are dreptul la indemniza ţia lunar ă. 
 
 
    ART. 205  
    Încetarea mandatului de vicepre şedinte al consiliului 
jude ţean, precum şi de viceprimar ca urmare a încet ării  
mandatului de consilier 
    (1)  Încetarea mandatului de consilier, în cond i ţiile art. 
204 alin. (2), are ca efect încetarea de drept, la aceea şi dat ă, 
şi a mandatului de vicepre şedinte al consiliului jude ţean, 
respectiv de viceprimar. 
    (2) Mandatul de viceprimar, respectiv de vicepr eşedinte al 
consiliului jude ţean poate înceta înainte de termen în urma 
eliber ării acestuia din func ţie în condi ţiile art. 152, 
respectiv art. 187 alin. (3) şi 188 alin. (4), dup ă caz. 
 
    CAP. III  
    Drepturile şi obliga ţiile ale şilor locali 
    SEC ŢIUNEA  1 
    Drepturile ale şilor locali 
    ART. 206  
    Legitima ţia şi semnul distinctiv ale ale şilor locali 
    (1)  Dup ă depunerea jur ământului de primar, respectiv de 
pre şedintele consiliului jude ţean, acestora li se înmâneaz ă 
legitima ţia, semnat ă de pre şedintele şedin ţei în care a fost 
adoptat modelul acesteia, un semn distinctiv al cal it ăţii de 
primar, respectiv de pre şedinte al consiliului jude ţean, pe care 
ace ştia au dreptul s ă le poarte, potrivit legii, pe întreaga 
durat ă a mandatului, precum şi o e şarf ă, în culorile drapelului 
naţional al României. Legitima ţia primarului, respectiv a 
pre şedintelui consiliului jude ţean este înmânat ă de c ătre 
secretarul general al unit ăţii/subdiviziunii administrativ-
teritoriale. 
    (2)  Dup ă alegerea viceprimarului, respectiv a 
vicepre şedintelui consiliului jude ţean, acestuia i se înmâneaz ă 



legitima ţia, semnat ă de primar sau pre şedintele consiliului 
jude ţean, dup ă caz, precum şi un semn distinctiv al calit ăţii de 
viceprimar, respectiv de vicepre şedinte al consiliului jude ţean. 
Legitima ţia viceprimarului, respectiv a vicepre şedintelui 
consiliului jude ţean este înmânat ă de c ătre secretarul general 
al unit ăţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 
    (3)  Dup ă declararea ca legal constituit a consiliului local  
sau jude ţean, dup ă caz, consilierilor în func ţie li se 
elibereaz ă o legitima ţie care atest ă calitatea de membru al 
consiliului local, respectiv al consiliului jude ţean, semnat ă de 
primar sau de pre şedintele consiliului jude ţean, dup ă caz, şi 
primesc un semn distinctiv al calit ăţii lor de reprezentan ţi 
ale şi ai colectivit ăţii locale, pe care au dreptul s ă îl poarte 
pe întreaga durat ă a mandatului. 
    (4)  Modelul legitima ţiei de primar, de viceprimar, de 
pre şedinte al consiliului jude ţean, de vicepre şedinte al 
consiliului jude ţean, de consilier local, respectiv de consilier 
jude ţean şi modelul semnului distinctiv pentru ace ştia se 
stabilesc prin hot ărâre a Guvernului. 
    (5)  Cheltuielile pentru confec ţionarea legitima ţiilor, 
semnelor distinctive, respectiv a e şarfelor se suport ă din 
bugetul local. 
    (6)  Legitima ţia şi semnul distinctiv se pot p ăstra, dup ă 
încetarea mandatului, cu titlu evocativ. 
    (7)  E şarfa în culorile drapelului na ţional al României se 
poart ă în mod obligatoriu la Ziua Na ţional ă a României, la 
solemnit ăţi, recep ţii, ceremonii publice şi la celebrarea 
căsătoriilor, indiferent de locul de desf ăşurare a acestora. 
 
    ART. 207  
    Protec ţia ale şilor locali 
    (1)  Libertatea de opinie în exercitarea mandat ului alesului 
local pentru solu ţionarea şi gestionarea treburilor publice în 
interesul colectivit ăţii locale pe care o reprezint ă este 
garantat ă. 
    (2)  Ale şii locali nu pot fi tra şi la r ăspundere juridic ă 
pentru opiniile politice exprimate în exercitarea m andatului. 
    (3)  Re ţinerea, dispunerea m ăsurii arest ării preventive, a 
arestului la domiciliu sau trimiterea în judecat ă penal ă a 
ale şilor locali, precum şi faptele s ăvâr şite care au determinat 
luarea m ăsurilor se aduc la cuno ştin ţă atât autorit ăţii 
administra ţiei publice din care fac parte, cât şi prefectului, 
în termen de cel mult 24 de ore, de c ătre organele care au 
dispus m ăsurile respective. 
    (4)  Pe întreaga durat ă a mandatului, ale şii locali se 
consider ă în exerci ţiul autorit ăţii publice şi se bucur ă de 
protec ţia prev ăzut ă de lege. 



    (5)  De aceea şi protec ţie prev ăzut ă la alin. (4) beneficiaz ă 
şi membrii familiei alesului local - so ţ, so ţie şi copii - în 
cazul în care agresiunea împotriva acestora urm ăre şte nemijlocit 
exercitarea de presiuni asupra alesului local în le gătur ă cu 
exercitarea mandatului s ău. 
 
    ART. 208  
    Grupurile de consilieri locali sau consilieri j udeţeni 
    (1)  Consilierii locali şi consilierii jude ţeni se pot 
constitui în grupuri, în func ţie de partidele sau alian ţele 
politice pe ale c ăror liste au fost ale şi, dac ă sunt în num ăr de 
cel pu ţin 3. 
    (2)  Consilierii locali şi consilierii jude ţeni care nu 
îndeplinesc condi ţiile prev ăzute la alin. (1) pot constitui un 
grup prin asociere. 
    (3)  Grupul de consilieri locali, respectiv jud eţeni este 
condus de un lider, ales prin votul deschis al majo rit ăţii 
membrilor grupului. 
    (4)  Prevederile alin. (1) şi (2) se aplic ă şi consilierilor 
independen ţi. 
    (5)  Consilierii locali şi consilierii jude ţeni nu pot forma 
grupuri în numele unor partide care nu au participa t la alegeri 
sau care nu au întrunit num ărul de voturi necesar pentru a intra 
în consiliu cu cel pu ţin un consilier. 
    (6)  În cazul fuzion ării, dou ă sau mai multe partide, care 
sunt reprezentate în consiliul local sau în consili ul jude ţean 
sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup 
distinct. 
 
    ART. 209  
    Raporturile de munc ă sau de serviciu de ţinute anterior 
    (1)  Pe perioada exercit ării mandatului de primar, 
viceprimar, pre şedinte al consiliului jude ţean sau 
vicepre şedinte al consiliului jude ţean se suspend ă contractul de 
muncă, respectiv raportul de serviciu al acestuia, în ca drul 
unei institu ţii sau autorit ăţi publice, ori în cadrul regiilor 
autonome sau societ ăţilor cu capital integral ori majoritar de 
stat sau al unit ăţilor administrativ-teritoriale, cu excep ţia 
situa ţiilor prev ăzute de lege. 
    (2)  Consilierul local, respectiv consilierul j udeţean al 
cărui raport de serviciu ori contract individual de m unc ă este 
suspendat, în condi ţiile legii, la data începerii exercit ării 
mandatului, î şi reia activitatea în executarea aceluia şi raport 
de serviciu sau contract individual de munc ă, dup ă caz, la 
încetarea mandatului de consilier local, respectiv consilier 
jude ţean. 



    (3)  Sunt exceptate de la suspendarea contractu lui de munc ă 
sau a actului de numire cadrele didactice, cercet ătorii 
ştiin ţifici, persoanele care de ţin func ţii sau desf ăşoar ă 
activit ăţi în domeniul crea ţiei literar-artistice. 
    (4)  În func ţiile de ţinute de persoanele ale c ăror contracte 
de munc ă sau acte de numire au fost suspendate potrivit ali n. 
(1) pot fi numite sau angajate alte persoane, numai  pe durat ă 
determinat ă. 
    (5)  La încetarea mandatului de primar, de vice primar, de 
pre şedinte al consiliului jude ţean sau vicepre şedinte al 
consiliului jude ţean, persoanele în cauz ă î şi reiau activitatea 
în executarea acelora şi contracte de munc ă sau raporturi de 
serviciu, dup ă caz. La stabilirea clasei şi a gradului de 
încadrare se iau în calcul şi perioadele lucrate în func ţiile de 
demnitate public ă alese. 
    (6)  În cazul în care conducerea persoanei juri dice refuz ă 
reluarea activit ăţii în func ţia de ţinut ă anterior alegerii, 
persoana în cauz ă se poate adresa instan ţei de judecat ă 
competente, cererea fiind scutit ă de taxa de timbru judiciar. 
    (7)  Persoanelor prev ăzute la alin. (1) nu li se poate 
modifica sau desface contractul de munc ă pentru motive ce nu le 
sunt imputabile timp de 2 ani de la data încet ării mandatului, 
cu excep ţiile prev ăzute de lege. 
 
    ART. 210  
    Indemniza ţia pentru limit ă de vârst ă pentru primar,  
viceprimar, pre şedinte al consiliului jude ţean  şi 
vicepre şedinte al consiliului jude ţean 
    (1)  Persoanele care începând cu anul 1992 au d eţinut 
calitatea de primar, viceprimar, pre şedinte sau vicepre şedinte 
al consiliului jude ţean şi care îndeplinesc condi ţiile vârstei 
standard de pensionare, ale vârstei standard de pen sionare 
reduse a şa cum sunt prev ăzute de legisla ţia privind sistemul de 
pensii publice sau cele prev ăzute de alte legi speciale au 
dreptul, la încetarea mandatului, la o indemniza ţie lunar ă 
pentru limit ă de vârst ă. 
    (2)  Indemniza ţia pentru limit ă de vârst ă reprezint ă suma de 
bani acordat ă lunar persoanelor care au exercitat calitatea de 
primar, viceprimar, pre şedinte sau vicepre şedinte al consiliului 
jude ţean. 
    (3)  Primarii, viceprimarii, pre şedin ţii şi vicepre şedin ţii 
consiliilor jude ţene beneficiaz ă de indemniza ţie pentru limit ă 
de vârst ă de la data la care li se acord ă drepturile de pensie 
pentru limit ă de vârst ă, dar nu mai devreme de data încet ării 
mandatului aflat în derulare. 
    (4)  Cuantumul indemniza ţiei pentru limit ă de vârst ă se 
acord ă în limita a 3 mandate, cu condi ţia ca persoanele 



prev ăzute la alin. (1) s ă fi exercitat cel pu ţin un mandat 
complet de primar, viceprimar, pre şedinte sau vicepre şedinte al 
consiliului jude ţean. 
    (5)  Cuantumul indemniza ţiei pentru limit ă de vârst ă se 
calculeaz ă ca produs al num ărului lunilor de mandat cu 0,40% din 
indemniza ţia brut ă lunar ă aflat ă în plat ă. 
    (6)  În situa ţia în care persoanele prev ăzute la alin. (1) 
au exercitat mai mult de trei mandate diferite, ace stea pot opta 
pentru oricare dintre aceste mandate pentru a fi lu ate în 
considerare la stabilirea indemniza ţiei pentru limit ă de vârst ă, 
în limita prev ăzut ă la alin. (4). 
    (7)  În cazul exercit ării unor mandate diferite în 
condi ţiile prev ăzute la alin. (4), la calculul indemniza ţiei 
lunare pentru limit ă de vârst ă se vor avea în vedere 
indemniza ţiile lunare brute aflate în plat ă, corespunz ătoare 
pentru fiecare func ţie. 
    (8)  În cazul exercit ării unor mandate diferite, la 
calcularea indemniza ţiei pentru limit ă de vârst ă se va proceda 
după cum urmeaz ă: 
    a) pentru fiecare tip de mandat exercitat se ap lic ă 
modalitatea de calcul prev ăzut ă la alin. (5); 
    b) cuantumul indemniza ţiei pentru limit ă de vârst ă la care 
au dreptul persoanele prev ăzute la alin. (1) reprezint ă suma 
valorilor ob ţinute prin aplicarea prevederilor lit. a). 
 
    (9)  În cazul în care persona care beneficiaz ă de 
indemniza ţia pentru limit ă de vârst ă potrivit prevederilor alin. 
(1) începe exercitarea unui nou mandat, în condi ţiile legii, 
acordarea indemniza ţiei se întrerupe, aceasta fiind reluat ă dup ă 
încetarea mandatului, în cuantumul recalculat prin valorificarea 
perioadei de mandat exercitat, la cererea persoanei  interesate, 
în condi ţiile prev ăzute la alin. (4) şi (5). 
    (10)  Indemniza ţia pentru limit ă de vârst ă se cumuleaz ă cu 
orice tip de pensie stabilit ă în sistemul public de pensii sau 
în alt sistem de pensii neintegrat sistemului publi c. 
    (11)  Indemniza ţia pentru limit ă de vârst ă este supus ă 
impozitului pe venit şi contribu ţiei de asigur ări sociale de 
sănătate. 
    (12)  Cuantumul indemniza ţiei pentru limit ă de vârst ă se 
suport ă din bugetul de stat şi este prev ăzut pentru fiecare 
unitate/subdiviziune administrativ-teritorial ă prin anex ă 
distinct ă la legea anual ă de aprobare a bugetului de stat. 
    (13)  Cererea pentru acordarea indemniza ţiei pentru limit ă 
de vârst ă se depune la unitatea/subdiviziunea administrativ-
teritorial ă pe raza c ăreia şi-a exercitat solicitantul mandatul. 
Situa ţia centralizatoare pe fiecare unitate/subdiviziune 
administrativ-teritorial ă se transmite administra ţiilor 



finan ţelor publice jude ţene, respectiv direc ţiei generale 
regionale a municipiului Bucure şti, dup ă caz, care le 
centralizeaz ă pe jude ţ, respectiv pe municipiul Bucure şti şi le 
transmite Ministerului Finan ţelor Publice în vederea 
fundament ării anexei la legea bugetului de stat pe fiecare 
unitate/subdiviziune administrativ-teritorial ă. 
    (14)  Procedura şi metodologia de aplicare a prevederilor 
prezentului articol se aprob ă prin hot ărâre a Guvernului. 
    (15)  De indemniza ţia pentru limit ă de vârst ă prev ăzut ă la 
alin. (1) nu beneficiaz ă primarii, viceprimarii, pre şedin ţii şi 
vicepre şedin ţii consiliilor jude ţene care au fost condamna ţi 
definitiv pentru comiterea, în calitate de primar, viceprimar, 
pre şedinte şi vicepre şedinte de consilii jude ţene, a unei 
infrac ţiuni de corup ţie. 
    (16)  Sumele r ămase necheltuite la sfâr şitul anului se 
restituie la bugetul de stat, în condi ţiile legii. 
 
    ART. 211  
    Dreptul de ini ţiativ ă în promovarea actelor administrative 
    Ale şii locali au dreptul de ini ţiativ ă în promovarea actelor 
administrative, individual sau în grup. 
 
    ART. 212  
    Indemniza ţia 
    (1)  Pentru participarea la şedin ţele consiliului şi ale 
comisiilor de specialitate, consilierii locali, res pectiv 
consilierii jude ţeni au dreptul la o indemniza ţie lunar ă. 
Primarilor, viceprimarilor, pre şedin ţilor şi vicepre şedin ţilor 
consiliilor jude ţene nu li se acord ă indemniza ţie pentru 
participarea la şedin ţe. 
    (2)  Indemniza ţia lunar ă pentru consilierii locali, 
respectiv jude ţeni care particip ă la şedin ţele ordinare ori la 
şedin ţele extraordinare ale consiliului local, respectiv 
consiliului jude ţean şi ale comisiilor de specialitate este în 
cuantum de pân ă la 10% din indemniza ţia lunar ă a primarului, 
respectiv a pre şedintelui consiliului jude ţean, în condi ţiile 
prezentului cod, respectiv ale regulamentului de or ganizare şi 
func ţionare a autorit ăţii deliberative. 
    (3)  Consilierii locali, respectiv consilierii jude ţeni au 
dreptul la indemniza ţia lunar ă doar dac ă particip ă la cel pu ţin 
o şedin ţă a autorit ăţii deliberative şi o şedin ţă a comisiei de 
specialitate, pe lun ă, desf ăşurate în condi ţiile legii. 
    (4)  Plata indemniza ţiilor stabilite potrivit prevederilor 
alin. (2) se efectueaz ă exclusiv din veniturile sec ţiunii de 
func ţionare din bugetul unit ăţii/subdiviziunii administrativ-
teritoriale. 



    (5)  Consilierilor locali, respectiv consilieri lor jude ţeni 
li se aplic ă în mod corespunz ător prevederile art. 153 alin. 
(2). 
    (6)  Prevederile alin. (1)-(5) se aplic ă în mod 
corespunz ător şi delegatului s ătesc. 
    (7)  Consiliul local, respectiv consiliul jude ţean poate 
hot ărî diminuarea cuantumului indemniza ţiei prev ăzute la alin. 
(2) şi a cotei în care se face decontarea conform preved erilor 
alin. (5), în concordan ţă cu posibilit ăţile de finan ţare. 
    (8)  Drepturile b ăneşti cuvenite ale şilor locali, potrivit 
legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venitu ri, în 
condi ţiile legii. 
    (9)  Consilierii locali, respectiv consilierii jude ţeni şi 
delegatul s ătesc care particip ă la şedin ţele de consiliu local, 
respectiv jude ţean, organizate în timpul programului de lucru, 
se consider ă învoi ţi de drept, f ăr ă a le fi afectat salariul şi 
celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de 
muncă. 
 
    ART. 213  
    Dreptul la concediu 
    Primarii şi viceprimarii, pre şedin ţii consiliilor jude ţene 
şi vicepre şedin ţii consiliilor jude ţene au dreptul la concedii 
de odihn ă, concedii medicale, concedii f ăr ă plat ă, precum şi la 
concedii pl ătite în cazul unor evenimente familiale deosebite, 
potrivit legii. 
 
    ART. 214  
    Concediul de odihn ă 
    (1)  Durata concediului de odihn ă anual pentru persoanele 
prev ăzute la art. 213 este de 25 de zile lucr ătoare. 
    (2)  Planificarea concediului de odihn ă al persoanelor 
prev ăzute la art. 213 se face de pre şedintele consiliului 
jude ţean sau de primarul unit ăţii/subdiviziunii administrativ-
teritoriale, în luna decembrie a anului premerg ător celui în 
care se efectueaz ă concediul, pe baza consult ării cu 
vicepre şedin ţii, respectiv cu viceprimarii. 
    (3)  Pre şedintele şi vicepre şedin ţii aceluia şi consiliu 
jude ţean, primarul şi viceprimarul, respectiv viceprimarii 
aceleia şi unit ăţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale nu pot 
efectua concediul de odihn ă simultan. 
    (4)  În situa ţia în care mandatul persoanelor prev ăzute la 
art. 213 începe în timpul anului, durata concediulu i de odihn ă 
se stabile şte propor ţional cu timpul efectiv lucrat sau cu 
timpul care va fi lucrat în anul respectiv. 
    (5)  Pentru perioada concediului de odihn ă, pre şedin ţii şi 
vicepre şedin ţii consiliilor jude ţene, primarii şi viceprimarii 



beneficiaz ă de o indemniza ţie de concediu ce reprezint ă media 
zilnic ă a indemniza ţiei din luna/lunile în care este efectuat 
concediul, multiplicat ă cu num ărul de zile de concediu de 
odihn ă. Media zilnic ă a indemniza ţiei din luna/lunile în care 
este efectuat concediul se calculeaz ă prin împ ăr ţirea 
indemniza ţiei aferente lunii/lunilor în care este efectuat 
concediul la num ărul de zile lucr ătoare din luna/lunile 
respectiv ă/respective. 
    (6)  Pre şedin ţii şi vicepre şedin ţii consiliilor jude ţene, 
primarii şi viceprimarii efectueaz ă concediul de odihn ă în 
fiecare an. 
    (7)  Concediul de odihn ă al persoanelor prev ăzute la art. 
213 poate fi întrerupt în mod excep ţional dac ă interesele 
colectivit ăţii locale impun prezen ţa acestora în 
unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorial ă. În asemenea 
situa ţii, înlocuitorul desemnat îl în ştiin ţeaz ă de îndat ă pe 
pre şedinte, respectiv pe primar, iar concediul de odihn ă al 
acestuia se întrerupe. La încetarea cauzelor care a u determinat 
întreruperea concediului de odihn ă, acesta este reluat, durata 
lui prelungindu-se cu perioada cât a fost întrerupt . 
 
    ART. 215  
    Alte tipuri de concediu 
    (1)  În afara concediului de odihn ă, pre şedin ţii şi 
vicepre şedin ţii consiliilor jude ţene, primarii şi viceprimarii 
au dreptul la concedii medicale, dovedite cu certif icat medical,  
concediu de maternitate, precum şi la alte concedii, în 
conformitate cu legisla ţia în vigoare. 
    (2)  Persoanele prev ăzute la art. 213 beneficiaz ă de 
concediu f ăr ă plat ă şi concediu pentru formare profesional ă, 
potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 
republicat ă, cu modific ările şi complet ările ulterioare. 
    (3)  Pentru evenimente familiale deosebite, per soanele 
prev ăzute la art. 213 au dreptul, în afara concediului a nual de 
odihn ă, la zile de concediu pl ătit dup ă cum urmeaz ă: 
    a) 5 zile pentru c ăsătoria celui în cauz ă; 
    b) 3 zile pentru na şterea sau c ăsătoria unui copil; 
    c) 3 zile în caz de deces al so ţului/so ţiei sau al unei rude 
sau afin de pân ă la gradul II inclusiv. 
 
    (4)  Concediile f ăr ă plat ă sau pentru evenimente familiale 
deosebite, precum şi durata acestora, în cazul viceprimarilor şi 
vicepre şedin ţilor consiliilor jude ţene, se aprob ă de c ătre 
primar, respectiv de c ătre pre şedintele consiliului jude ţean. 
 
    ART. 216  
    Transportul 



    Ale şii locali care folosesc autoturismul proprietate 
personal ă sau mijloacele de transport în comun pentru a se 
deplasa din localitatea în care domiciliaz ă în localitatea în 
care se desf ăşoar ă şedin ţa consiliului local, a consiliului 
jude ţean sau a comisiilor de specialitate primesc contra valoarea 
transportului. 
 
    ART. 217  
    Formarea profesional ă 
    (1)  Ale şii locali au dreptul la preg ătire, formare şi 
perfec ţionare profesional ă. 
    (2)  Ale şii locali beneficiaz ă de plata programelor de 
preg ătire, formare şi perfec ţionare profesional ă organizate în 
condi ţiile legii, în decursul mandatului, a cheltuielilor  de 
transport, cazare, mas ă, a indemniza ţiilor de delegare sau 
deplasare, dup ă caz, în condi ţiile legii. 
    (3)  Autorit ăţile şi institu ţiile publice au obliga ţia s ă 
prevad ă în bugetul local sumele necesare pentru programele  de 
preg ătire, formare şi perfec ţionare profesional ă organizate de 
Institutul Na ţional de Administra ţie sau al ţi furnizori de 
formare şi perfec ţionare profesional ă în decursul mandatului, 
cheltuielile prev ăzute la alin. (2) destinate ale şilor locali, 
organizate la ini ţiativa ori în interesul autorit ăţii sau 
institu ţiei publice. 
 
    ART. 218  
    Accesul la informa ţii 
    (1)  Dreptul ale şilor locali de a avea acces la orice 
informa ţie de interes public nu poate fi îngr ădit. 
    (2)  Autorit ăţile administra ţiei publice centrale şi locale, 
institu ţiile, serviciile publice, precum şi persoanele juridice 
de drept privat sunt obligate s ă asigure informarea corect ă a 
ale şilor locali, potrivit competen ţelor ce le revin, asupra 
treburilor publice şi asupra problemelor de interes local. 
 
    ART. 219  
    Dreptul la asociere 
    Ale şii locali se pot asocia liber în partide politice şi în 
alte forme de asociere, în condi ţiile legii. 
 
    SEC ŢIUNEA  a 2-a 
    Obliga ţiile ale şilor locali 
    ART. 220  
    Respectarea legii 
    (1)  Ale şii locali sunt obliga ţi s ă respecte Constitu ţia  şi 
legile ţării, precum şi s ă se supun ă regulilor de curtoazie şi 



disciplin ă şi s ă nu foloseasc ă în cuvântul lor sau în rela ţiile 
cu cet ăţenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioa se. 
    (2)  Consilierii locali şi consilierii jude ţeni sunt 
obliga ţi s ă respecte regulamentul de organizare şi func ţionare a 
consiliului local, respectiv a consiliului jude ţean, dup ă caz. 
 
    ART. 221  
    Participarea la lucr ările consiliului local  sau ale 
consiliului jude ţean şi ale comisiilor de specialitate 
    Consilierii locali şi consilierii jude ţeni, pre şedin ţii 
consiliilor jude ţene şi vicepre şedin ţii consiliilor jude ţene, 
precum şi viceprimarii nu pot lipsi de la lucr ările consiliului 
local, respectiv ale consiliului jude ţean sau ale comisiilor de 
specialitate din care fac parte, cu excep ţia situa ţiilor 
prev ăzute în regulamentul de organizare şi func ţionare. 
 
    ART. 222  
    Buna-credin ţă şi fidelitatea 
    Consilierii locali şi consilierii jude ţeni, afla ţi în 
serviciul colectivit ăţii locale, precum şi primarii şi 
pre şedin ţii consiliilor jude ţene, dup ă caz, în calitatea lor de 
reprezentan ţi legali ai unit ăţilor/subunit ăţilor administrativ-
teritoriale, au îndatorirea de a participa, pe dura ta 
mandatului, la exercitarea competen ţelor autorit ăţilor 
administra ţiei publice locale din care fac parte sau pe care l e 
reprezint ă, dup ă caz, cu bun ă-credin ţă şi fidelitate fa ţă de 
ţar ă şi de colectivitatea care i-a ales. 
 
    ART. 223  
    Probitatea şi discre ţia profesional ă 
    Ale şii locali sunt obliga ţi la probitate şi discre ţie 
profesional ă. 
 
    ART. 224  
    Cinstea şi corectitudinea 
    (1)  În exercitarea mandatului, ale şii locali sunt obliga ţi 
să dea dovad ă de cinste şi corectitudine; este interzis alesului 
local s ă cear ă, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase 
materiale sau alte avantaje. 
    (2)  Ale şii locali nu pot face uz şi nu se pot prevala de 
aceast ă calitate în exercitarea unei activit ăţi de interes 
personal. 
 
    ART. 225  
    Dispozi ţii privind obliga ţiile de informare pentru ale şii 
locali 



    (1)  Ale şii locali sunt obliga ţi ca, în exercitarea 
mandatului, s ă organizeze periodic, cel pu ţin o dat ă pe 
trimestru, întâlniri cu cet ăţenii, s ă acorde audien ţe şi s ă 
prezinte în consiliul local, respectiv în consiliul  jude ţean o 
informare privind problemele ridicate la întâlnirea  cu 
cet ăţenii. 
    (2)  Fiecare consilier local, respectiv consili er jude ţean, 
precum şi viceprimarii, respectiv vicepre şedin ţii consiliului 
jude ţean sunt obliga ţi s ă prezinte un raport anual de 
activitate, care este f ăcut public prin grija secretarului 
general al unit ăţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 
    (3)  Fiecare primar prezint ă anual, în fa ţa autorit ăţii 
deliberative, un raport privind starea economic ă, social ă şi de 
mediu a unit ăţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 
Fiecare  pre şedinte al consiliului jude ţean prezint ă anual în 
fa ţa autorit ăţii deliberative un raport privind modul de 
îndeplinire a atribu ţiilor sale. 
    (4)  În urma efectu ării unor deplas ări în str ăin ătate pentru 
exercitarea unor atribu ţii stabilite prin lege, ale şii locali 
sunt obliga ţi s ă prezinte la prima şedin ţă ordinar ă a 
autorit ăţii deliberative o informare privind deplas ările 
efectuate. Termenul maxim de prezentare a inform ării este de 45 
de zile de la data încheierii deplas ării. 
    (5)  În cazul nerespect ării prevederilor alin. (4), ale şii 
locali suport ă cheltuielile deplas ării. 
 
    ART. 226  
    Transparen ţa activit ăţii 
    (1)  Primarul, respectiv pre şedintele consiliului jude ţean 
este obligat ca, prin intermediul secretarului gene ral al 
unit ăţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi al 
aparatului de specialitate, s ă pun ă la dispozi ţie consilierilor 
locali, respectiv consilierilor jude ţeni, la cererea acestora, 
în termen de cel mult 10 zile lucr ătoare, informa ţiile necesare 
în vederea îndeplinirii mandatului în condi ţiile legii. 
    (2)  Consilierii locali, respectiv consilierii jude ţeni pot 
adresa întreb ări şi interpel ări primarului, viceprimarului, 
respectiv pre şedintelui consiliului jude ţean, vicepre şedin ţilor 
consiliului jude ţean, dup ă caz. 
    (3)  R ăspunsul solicitat în conformitate cu prevederile 
alin. (2) se transmite, de regul ă, imediat sau, dac ă nu este 
posibil, la urm ătoarea şedin ţă a consiliului local, respectiv a 
consiliului jude ţean. 
    (4)  Cel interpelat are obliga ţia de a r ăspunde în scris 
sau, dup ă caz, oral pân ă cel mai târziu la urm ătoarea şedin ţă a 
consiliului local, respectiv a consiliului jude ţean. 
 



    CAP. IV  
    Incompatibilit ăţile ale şilor locali şi conflictul de 
interese 
    ART. 227  
    Regimul incompatibilit ăţilor aplicabil ale şilor locali 
    (1)  Regimul incompatibilit ăţilor aplicabil func ţiei de 
primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al 
municipiului Bucure şti, pre şedinte şi vicepre şedinte al 
consiliului jude ţean, consilier local şi consilier jude ţean, 
după caz, este cel prev ăzut în cartea I titlul IV din Legea nr. 
161/2003 , cu modific ările şi complet ările ulterioare. 
    (2)  Constatarea şi sanc ţionarea st ării de incompatibilitate 
şi a conflictului de interese pentru persoanele care  ocup ă 
func ţiile prev ăzute la alin. (1) se fac în condi ţiile Legii nr. 
176/2010 , cu modific ările şi complet ările ulterioare, şi ale 
prezentului cod. 
    (3)  Prin activit ăţi în domeniul didactic pe care primarul 
şi viceprimarul, primarul general şi viceprimarul municipiului 
Bucure şti, pre şedintele şi vicepre şedintele consiliului jude ţean 
le pot desf ăşura, în condi ţiile legisla ţiei speciale privind 
unele m ăsuri pentru asigurarea transparen ţei în exercitarea 
demnit ăţilor publice şi a func ţiilor publice, se în ţeleg 
activit ăţile prev ăzute la art. 462 alin. (2). 
 
    ART. 228  
    Regimul general aplicabil conflictului de inter ese  pentru 
ale şii locali 
    (1)  Alesul local aflat în conflict de interese  în 
condi ţiile prev ăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 
161/2003 , cu modific ările şi complet ările ulterioare, are 
obliga ţia s ă se ab ţin ă de la emiterea sau participarea la 
emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la  încheierea 
sau participarea la încheierea actului juridic resp ectiv, care 
ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: 
    a) so ţ, so ţie sau rude ori afini pân ă la gradul al II-lea 
inclusiv; 
    b) orice persoan ă fizic ă sau juridic ă fa ţă de care alesul 
local are calitatea de debitor al unei obliga ţii; 
    c) o societate la care de ţine calitatea de asociat unic ori 
func ţia de administrator sau de la care ob ţine venituri; 
    d) o alt ă autoritate din care face parte; 
    e) orice persoan ă fizic ă sau juridic ă, alta decât 
autoritatea din care face parte, care a f ăcut o plat ă c ătre 
acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale a cestuia; 
    f) asocia ţie sau funda ţie din care face parte. 
 



    (2)  În exercitarea func ţiei, consilierul local sau 
consilierul jude ţean aflat în una dintre situa ţiile prev ăzute la 
alin. (1) are obliga ţia s ă anun ţe la începutul şedin ţei 
consiliului local, respectiv a consiliului jude ţean interesul 
personal pe care îl are la adoptarea hot ărârii respective, anun ţ 
care se consemneaz ă în mod obligatoriu în procesul-verbal al 
şedin ţei. 
    (3)  Ulterior anun ţării interesului personal, consilierul 
local sau jude ţean nu mai este luat în calcul pentru cvorumul 
necesar adopt ării hot ărârii consiliului cu privire la care 
acesta şi-a anun ţat interesul şi nu are drept de vot la 
adoptarea acestei hot ărâri. 
    (4)  Actele administrative emise ori adoptate s au actele 
juridice încheiate cu înc ălcarea prevederilor alin. (1) sunt 
lovite de nulitate absolut ă în condi ţiile Legii nr. 176/2010 , cu 
modific ările şi complet ările ulterioare. 
    (5)  Fapta ale şilor locali de a înc ălca prevederile alin. 
(1) şi legisla ţia în materie privind conflictul de interese 
constituie abatere disciplinar ă şi se sanc ţioneaz ă cu diminuarea 
indemniza ţiei cu 10% pe o perioad ă de maximum 6 luni. 
 
    ART. 229  
    Declara ţia de interese şi declara ţia de avere 
    Ale şii locali au obliga ţia s ă întocmeasc ă, s ă depun ă şi s ă 
actualizeze declara ţii de avere şi declara ţii de interese în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010 , cu modific ările 
şi complet ările ulterioare. 
 
    ART. 230  
    Sanc ţiuni pentru nedepunerea declara ţiei de avere  şi a 
declara ţiei de interese 
    Nerespectarea prevederilor legale referitoare l a procedura 
de depunere a declara ţiei de avere şi de interese prev ăzute de 
lege atrage sanc ţiunile prev ăzute de Legea nr. 176/2010 , cu 
modific ările şi complet ările ulterioare. 
 
    CAP. V  
    R ăspunderea ale şilor locali 
    ART. 231  
    Tipurile de r ăspundere a ale şilor locali 
    Ale şii locali r ăspund, dup ă caz, administrativ, civil sau 
penal pentru faptele s ăvâr şite în exercitarea atribu ţiilor ce le 
revin, în condi ţiile legii şi ale prezentului cod. 
 
    ART. 232  
    R ăspunderea consilierilor locali şi a consilierilor jude ţeni 



    (1)  Consilierii locali, respectiv consilierii jude ţeni 
r ăspund în nume propriu, pentru activitatea desf ăşurat ă în 
exercitarea mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea 
consiliului din care fac parte şi pentru hot ărârile pe care le-
au votat. 
    (2)  În procesul-verbal al şedin ţei consiliului local, 
respectiv a consiliului jude ţean se consemneaz ă rezultatul 
votului, iar, la cererea consilierului local, respe ctiv a 
consilierului jude ţean, se men ţioneaz ă în mod expres votul 
acestuia. 
 
    ART. 233  
    Sanc ţiunile disciplinare aplicabile consilierilor locali   şi 
consilierilor jude ţeni 
    (1)  Pentru înc ălcarea de c ătre consilierii locali, 
respectiv de c ătre consilierii jude ţeni a prevederilor 
prezentului cod, a prevederilor legale referitoare la conflictul 
de interese şi a prevederilor regulamentului de organizare şi 
func ţionare a consiliului local sau a consiliului jude ţean, dup ă 
caz, consiliul local sau consiliul jude ţean poate aplica 
următoarele sanc ţiuni disciplinare: 
    a) avertismentul; 
    b) chemarea la ordine; 
    c) retragerea cuvântului; 
    d) eliminarea din sala de şedin ţă; 
    e) excluderea temporar ă de la lucr ările consiliului şi ale 
comisiei de specialitate; 
    f) diminuarea indemniza ţiei lunare cu 10% pentru maximum 6 
luni; 
    g) retragerea indemniza ţiei lunare pentru una sau dou ă luni. 
 
    (2)  Sanc ţiunile prev ăzute la alin. (1) lit. a)-d) se aplic ă 
de c ătre pre şedintele de şedin ţă, iar cele de la alin. (1) lit. 
e)-g) de c ătre consiliul local, respectiv de c ătre consiliul 
jude ţean, prin hot ărâre. 
    (3)  Sanc ţiunile prev ăzute la alin. (1) lit. a)-e) sunt 
aplicabile şi viceprimarilor şi vicepre şedin ţilor consiliilor 
jude ţene, dup ă caz. 
    (4)  Pentru aplicarea sanc ţiunilor prev ăzute la alin. (1) 
lit. e), cazul se transmite comisiei de specialitat e care are în 
obiectul de activitate şi aspectele juridice, aceasta prezentând 
un raport întocmit pe baza cercet ărilor efectuate, inclusiv a 
explica ţiilor furnizate de cel în cauz ă. 
 
    ART. 234  
    Avertismentul 



    La prima abatere, pre şedintele de şedin ţă atrage aten ţia 
consilierului local, respectiv consilierului jude ţean în culp ă 
şi îl invit ă s ă respecte regulamentul. 
 
    ART. 235  
    Chemarea la ordine 
    (1)  Consilierii locali, respectiv consilierii jude ţeni care 
nesocotesc avertismentul şi invita ţia pre şedintelui de şedin ţă 
şi continu ă s ă se abat ă de la regulament, precum şi cei care 
încalc ă în mod grav, chiar pentru prima dat ă, dispozi ţiile 
regulamentului sunt chema ţi la ordine. 
    (2)  Chemarea la ordine se înscrie în procesul- verbal de 
şedin ţă. 
    (3)  Înainte de a fi chemat la ordine, consilie rul local, 
respectiv consilierul jude ţean este invitat de c ătre 
pre şedintele de şedin ţă s ă î şi retrag ă sau s ă explice cuvântul 
ori expresiile care au generat incidentul şi care ar atrage 
aplicarea sanc ţiunii. 
    (4)  Dac ă expresia întrebuin ţat ă a fost retras ă ori dac ă 
explica ţiile date sunt apreciate de pre şedintele de şedin ţă ca 
satisf ăcătoare, sanc ţiunea nu se mai aplic ă. 
 
    ART. 236  
    Retragerea cuvântului şi eliminarea din sal ă 
    În cazul în care, dup ă chemarea la ordine, un consilier 
local sau consilier jude ţean, dup ă caz, continu ă s ă se abat ă de 
la regulament, pre şedintele de şedin ţă îi va retrage cuvântul, 
acesta nemaiputând lua cuvântul pe perioada desf ăşur ării 
şedin ţei consiliului. În situa ţia în care un consilier persist ă 
să se abat ă de la regulament, pre şedintele de şedin ţă îl va 
elimina din sal ă. Eliminarea din sal ă echivaleaz ă cu absen ţa 
nemotivat ă de la şedin ţă. 
 
    ART. 237  
    Excluderea temporar ă de la lucr ările consiliului  şi ale 
comisiei de specialitate 
    (1)  În cazul unor abateri grave, s ăvâr şite în mod repetat, 
sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul lo cal, 
respectiv consiliul jude ţean poate aplica sanc ţiunea excluderii 
temporare a consilierului local, respectiv a consil ierului 
jude ţean de la lucr ările consiliului local sau ale consiliului 
jude ţean, dup ă caz, şi ale comisiilor de specialitate. 
    (2)  Gravitatea abaterii este stabilit ă de comisia de 
specialitate care are în obiectul de activitate asp ecte 
juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare. 



    (3)  Excluderea temporar ă de la lucr ările consiliului local, 
respectiv ale consiliului jude ţean şi ale comisiilor de 
specialitate nu poate dep ăşi dou ă şedin ţe consecutive. 
    (4)  Excluderea de la lucr ările consiliului local, respectiv 
ale consiliului jude ţean şi ale comisiilor de specialitate are 
drept consecin ţă neacordarea indemniza ţiei lunare. 
    (5)  În caz de opunere, interzicerea particip ării la şedin ţe 
se execut ă cu ajutorul personalului care asigur ă ordinea public ă 
local ă. 
 
    ART. 238  
    Aplicarea sanc ţiunilor 
    (1) Sanc ţiunile prev ăzute la art. 233 alin. (1) lit. e) şi 
f) se aplic ă prin hot ărâre adoptat ă de consiliul local, 
respectiv de consiliul jude ţean cu majoritatea absolut ă. 
    (2) Pe perioada aplic ării sanc ţiunilor prev ăzute la art. 233 
alin. (1) lit. e) şi f), consilierii locali sau jude ţeni în 
cauz ă nu vor fi socoti ţi la cvorumul pentru şedin ţă. 
    (3)  Pentru men ţinerea ordinii în şedin ţele comisiilor de 
specialitate, pre şedin ţii acestora au acelea şi drepturi ca şi 
pre şedintele de şedin ţă. Ace ştia pot aplica sanc ţiunile 
prev ăzute la art. 233 alin. (1) lit. a)-d). 
    (4)  Sanc ţiunile prev ăzute la art. 233 alin. (1) se pot 
aplica în mod corespunz ător viceprimarilor, pre şedin ţilor şi 
vicepre şedin ţilor consiliilor jude ţene, pentru abaterile 
săvâr şite în calitatea lor de consilier local, respectiv de 
consilier jude ţean. 
 
    ART. 239  
    Sanc ţiuni aplicabile viceprimarilor  şi vicepre şedin ţilor 
consiliului jude ţean 
    (1)  Pentru abateri grave şi/sau repetate, s ăvâr şite în 
exercitarea mandatului de viceprimar sau de vicepre şedinte al 
consiliului jude ţean, persoanelor în cauz ă li se pot aplica 
următoarele sanc ţiuni: 
    a) mustrare; 
    b) avertisment; 
    c) diminuarea indemniza ţiei cu 5-10% timp de 1-3 luni; 
    d) eliberarea din func ţie. 
 
    (2)  Sanc ţiunile prev ăzute la alin. (1) lit. a)-c) se 
aplic ă, prin hot ărâre a consiliului local, respectiv a 
consiliului jude ţean, la propunerea motivat ă a primarului, 
respectiv a pre şedintelui consiliului jude ţean. Motivele care 
justific ă propunerea de sanc ţionare sunt aduse la cuno ştin ţă 
consilierilor locali sau consilierilor jude ţeni, dup ă caz, cu 
cel pu ţin 5 zile înaintea şedin ţei. 



    (3)  În cazul sanc ţiunilor prev ăzute la alin. (1), hot ărârea 
se adopt ă prin vot secret cu majoritatea calificat ă de dou ă 
treimi din num ărul consilierilor locali sau consilierilor 
jude ţeni în func ţie, dup ă caz. 
    (4)  Prin excep ţie de la prevederile alin. (3), aplicarea 
sanc ţiunii prev ăzute la alin. (1) lit. d) se face cu respectarea 
prevederilor art. 152 sau art. 188, dup ă caz. 
    (5)  Împotriva sanc ţiunilor prev ăzute la alin. (1) lit. c) 
şi d) persoana în cauz ă se poate adresa instan ţei de contencios 
administrativ competente. Procedura prealabil ă nu este 
obligatorie. 
    (6)  Aplicarea sanc ţiunii prev ăzute la alin. (1) lit. d) nu 
are niciun efect asupra mandatului de consilier loc al sau 
jude ţean, dup ă caz, al viceprimarului sau al vicepre şedintelui 
consiliului jude ţean. 
 
    ART. 240  
    R ăspunderea aferent ă actelor administrative 
    (1)  Primarul, pre şedintele consiliului jude ţean, respectiv 
pre şedintele de şedin ţă al consiliului local, dup ă caz, prin 
semnare, înveste şte cu formul ă de autoritate executarea actelor 
administrative emise sau adoptate în exercitarea at ribu ţiilor 
care îi revin potrivit legii. 
    (2)  Aprecierea necesit ăţii şi oportunitatea adopt ării şi 
emiterii actelor administrative apar ţine exclusiv autorit ăţilor 
deliberative, respectiv executive. Întocmirea rapoa rtelor sau a 
altor documente de fundamentare prev ăzute de lege, 
contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate şi semnarea 
documentelor de fundamentare angajeaz ă r ăspunderea 
administrativ ă, civil ă sau penal ă, dup ă caz, a semnatarilor, în 
cazul înc ălc ării legii, în raport cu atribu ţiile specifice. 
    (3)  Actele autorit ăţilor administra ţiei publice locale 
angajeaz ă, în condi ţiile legii, r ăspunderea administrativ ă, 
civil ă sau penal ă, dup ă caz, a func ţionarilor publici şi 
personalului contractual din aparatul de specialita te al 
primarului, respectiv al consiliului jude ţean care, cu 
înc ălcarea prevederilor legale, fundamenteaz ă din punct de 
vedere tehnic şi al legalit ăţii emiterea sau adoptarea lor sau 
contrasemneaz ă ori avizeaz ă, dup ă caz, pentru legalitate aceste 
acte. 
    (4)  În cazul în care printr-un act administrat iv al 
autorit ăţilor administra ţiei publice locale emis sau adoptat 
f ăr ă a fi fundamentat, contrasemnat sau avizat din punc t de 
vedere tehnic sau al legalit ăţii s-au produs consecin ţe 
văt ămătoare, este angajat ă r ăspunderea juridic ă a autorit ăţii 
executive sau autorit ăţii deliberative, dup ă caz, în condi ţiile 
legii şi ale prezentului cod. 



    (5)  Func ţionarii publici sau personalul contractual, dup ă 
caz, responsabili cu opera ţiunile prev ăzute la alin. (3) pot 
formula obiec ţii ori refuza efectuarea acestora în condi ţiile 
art. 490, respectiv art. 553. 
    (6) Prevederile alin. (1) -(5) se aplic ă şi în cazul altor 
acte administrative sau asimilate acestora în condi ţiile legii 
emise, respectiv adoptate de autorit ăţile administra ţiei publice 
locale. 
 
    ART. 241  
    Contraven ţii şi sanc ţiuni 
    (1)  Constituie contraven ţii la dispozi ţiile prezentei 
sec ţiuni, dac ă nu sunt s ăvâr şite în astfel de condi ţii încât s ă 
fie considerate, potrivit legii penale, infrac ţiuni: 
    a) nepunerea în aplicare, cu rea-credin ţă, a hot ărârilor 
consiliului local de c ătre 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 legisla ţia care 
reglementeaz ă finan ţele 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 ale şii locali 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. 243 alin. (3) 
către camera notarilor publici a sesiz ării pentru deschiderea 
procedurii succesorale. 
 
    (2)  Contraven ţiile prev ăzute la alin. (1) se sanc ţioneaz ă 
cu amend ă de la 1.000 lei la 5.000 lei. 
    (3)  Constatarea contraven ţiilor, instituirea m ăsurilor de 
remediere, urm ărirea îndeplinirii m ăsurilor de remediere şi 
aplicarea amenzilor se fac de c ătre prefect, în calitatea sa de 
autoritate public ă, reprezentant al Guvernului pe plan local, în 
condi ţiile legii. 
    (4)  Dispozi ţiile prezentului articol se completeaz ă în mod 
corespunz ător cu prevederile legisla ţiei privind regimul juridic 
al contraven ţiilor. 
 
    TITLUL VII 
    Alte dispozi ţii aplicabile administra ţiei publice locale 
    CAP. I  



    Secretarul general al unit ăţii/subdiviziunii  administrativ-
teritoriale 
    ART. 242  
    Dispozi ţii generale aplicabile secretarului general  al 
unit ăţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale 
    (1)  Fiecare unitate administrativ-teritorial ă şi 
subdiviziune administrativ-teritorial ă a municipiilor are un 
secretar general salarizat din bugetul local, func ţionar public 
de conducere, cu studii superioare juridice, admini strative sau 
ştiin ţe politice, ce asigur ă respectarea principiului 
legalit ăţii în activitatea de emitere şi adoptare a actelor 
administrative, stabilitatea func ţion ării aparatului de 
specialitate al primarului sau, dup ă caz, al consiliului 
jude ţean, continuitatea conducerii şi realizarea leg ăturilor 
func ţionale între compartimentele din cadrul acestora. 
    (2)  Perioada în care persoana cu studii superi oare juridice 
sau administrative sau ştiin ţe politice ocup ă func ţia public ă de 
secretar general al unit ăţii/subdiviziunii administrativ-
teritoriale constituie vechime în specialitatea stu diilor. 
    (3)  Secretarul general al unit ăţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale nu poate fi so ţ, so ţie sau rud ă pân ă 
la gradul al II-lea cu primarul sau cu viceprimarul , respectiv 
cu pre şedintele sau vicepre şedintele consiliului jude ţean, sub 
sanc ţiunea eliber ării din func ţie. 
    (4)  Secretarul general al unit ăţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unu i partid 
politic, sub sanc ţiunea destituirii din func ţie. 
    (5)  Recrutarea, numirea, suspendarea, modifica rea, 
încetarea raporturilor de serviciu şi regimul disciplinar ale 
secretarului general al unit ăţii/subdiviziunii administrativ-
teritoriale se fac în conformitate cu prevederile p ăr ţii a VI-a, 
titlul II. 
    (6) Prin excep ţie de la prevederile alin. (5) pentru 
secretarii generali ai unit ăţilor/subdiviziunilor administrativ-
teritoriale numi ţi în condi ţiile art. 147 alin. (5) şi art. 186 
alin. (5), suspendarea, modificarea, încetarea rapo rturilor de 
serviciu şi regimul disciplinar ale acestora se fac de c ătre 
prefect cu respectarea prevederilor p ăr ţii a VI-a, titlul II. 
 
    ART. 243  
    Atribu ţiile secretarului general al unit ăţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale 
    (1)  Secretarul general al unit ăţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale îndepline şte, în condi ţiile legii, 
următoarele atribu ţii: 
    a) avizeaz ă proiectele de hot ărâri şi contrasemneaz ă pentru 
legalitate dispozi ţiile primarului, respectiv ale pre şedintelui 



consiliului jude ţean, hot ărârile consiliului local, respectiv 
ale consiliului jude ţean, dup ă caz; 
    b) particip ă la şedin ţele consiliului local, respectiv ale 
consiliului jude ţean; 
    c) asigur ă gestionarea procedurilor administrative privind 
rela ţia dintre consiliul local şi primar, respectiv consiliul 
jude ţean şi pre şedintele acestuia, precum şi între ace ştia şi 
prefect; 
    d) coordoneaz ă organizarea arhivei 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); 
    f) asigur ă procedurile de convocare a consiliului local, 
respectiv a consiliului jude ţean, şi efectuarea lucr ărilor de 
secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-
verbal al şedin ţelor consiliului local, respectiv ale 
consiliului jude ţean, şi redactarea hot ărârilor consiliului 
local, respectiv ale consiliului jude ţean; 
    g) asigur ă preg ătirea lucr ărilor supuse dezbaterii 
consiliului local, respectiv a consiliului jude ţean, şi 
comisiilor de specialitate ale acestuia; 
    h) poate atesta, prin derogare de la prevederil e 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 , cu 
modific ările şi complet ările ulterioare, actul constitutiv şi 
statutul asocia ţiilor de dezvoltare intercomunitar ă din care 
face parte unitatea administrativ-teritorial ă în cadrul c ăreia 
func ţioneaz ă; 
    i) poate propune primarului, respectiv pre şedintelui 
consiliului jude ţean înscrierea unor probleme în proiectul 
ordinii de zi a şedin ţelor ordinare ale consiliului local, 
respectiv ale consiliului jude ţean; 
    j) efectueaz ă apelul nominal şi ţine eviden ţa particip ării 
la şedin ţele consiliului local, respectiv ale consiliului 
jude ţean a consilierilor locali, respectiv a consilieril or 
jude ţeni; 
    k) num ăr ă voturile şi consemneaz ă rezultatul vot ării, pe 
care îl prezint ă pre şedintelui de şedin ţă, respectiv 
pre şedintelui consiliului jude ţean sau, dup ă caz, înlocuitorului 
de drept al acestuia; 
    l) informeaz ă pre şedintele de şedin ţă, respectiv 
pre şedintele consiliului jude ţean sau, dup ă caz, înlocuitorul de 
drept al acestuia, cu privire la cvorumul şi la majoritatea 



necesare pentru adoptarea fiec ărei hot ărâri a consiliului local, 
respectiv a consiliului jude ţean; 
    m) asigur ă întocmirea dosarelor de şedin ţă, legarea, 
numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora; 
    n) urm ăre şte ca la deliberarea şi adoptarea unor hot ărâri 
ale consiliului local, respectiv ale consiliului ju deţean s ă nu 
ia parte consilierii locali sau consilierii jude ţeni care se 
încadreaz ă în dispozi ţiile art. 228 alin. (2); informeaz ă 
pre şedintele de şedin ţă, sau, dup ă caz, înlocuitorul de drept al 
acestuia cu privire la asemenea situa ţii şi face cunoscute 
sanc ţiunile prev ăzute de lege în asemenea cazuri; 
    o) certific ă conformitatea copiei cu actele originale din 
arhiva unit ăţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale; 
    p) alte atribu ţii prev ăzute de lege sau îns ărcin ări date 
prin acte administrative de consiliul local, de pri mar, de 
consiliul jude ţean sau de pre şedintele consiliului jude ţean, 
după caz. 
 
    (2)  Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din 
Legea nr. 273/2006  privind finan ţele publice locale, cu 
modific ările şi complet ările ulterioare, în situa ţiile prev ăzute 
la art. 147 alin. (1) şi (2) sau, dup ă caz, la art. 186 alin. 
(1) şi (2), secretarul general al unit ăţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale îndepline şte func ţia de ordonator 
principal de credite pentru activit ăţile curente. 
    (3)  Secretarul general al comunei, al ora şului, al 
municipiului, respectiv al subdiviziunii administra tiv-
teritoriale a municipiului comunic ă o sesizare pentru 
deschiderea procedurii succesorale camerei notarilo r publici, 
precum şi oficiului de cadastru şi publicitate imobiliar ă, în a 
cărei circumscrip ţie teritorial ă defunctul a avut ultimul 
domiciliu: 
    a) în termen de 30 de zile de la data decesului  unei 
persoane, în situa ţia în care decesul a survenit în localitatea 
de domiciliu; 
    b) la data lu ării la cuno ştin ţă, în situa ţia în care decesul 
a survenit pe raza altei unit ăţi administrativ-teritoriale; 
    c) la data primirii sesiz ării de la oficiul teritorial, în a 
cărei raz ă de competen ţă teritorial ă se afl ă imobilele 
defunc ţilor înscri şi în c ăr ţi funciare înfiin ţate ca urmare a 
finaliz ării înregistr ării sistematice. 
 
    (4)  Sesizarea prev ăzut ă la alin. (3) 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. 
 
    (5)  Atribu ţia prev ăzut ă la alin. (3) poate fi delegat ă 
către una sau mai multe persoane care exercit ă atribu ţii 
delegate de ofi ţer de stare civil ă, prin dispozi ţia primarului 
la propunerea secretarului general al unit ăţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale. 
    (6)  Primarul urm ăre şte îndeplinirea acestei atribu ţii de 
către secretarul general al comunei, al ora şului, al 
municipiului, respectiv al subdiviziunii administra tiv-
teritoriale a municipiului sau, dup ă caz, de c ătre ofi ţerul de 
stare civil ă delegat, în condi ţiile alin. (5). 
    (7)  Neîndeplinirea atribu ţiei prev ăzute la alin. (3) atrage 
sanc ţionarea disciplinar ă şi contraven ţional ă a persoanei 
responsabile. 
    (8)  Secretarii generali ai comunelor şi cei ai ora şelor 
unde nu func ţioneaz ă birouri ale notarilor publici îndeplinesc, 
la cererea p ăr ţilor, urm ătoarele acte notariale: 
    a) legalizarea semn ăturilor de pe înscrisurile prezentate de 
păr ţi, în vederea acord ării de c ătre autorit ăţile administra ţiei 
publice locale de la nivelul comunelor şi ora şelor a 
beneficiilor de asisten ţă social ă şi/sau serviciilor sociale; 
    b) legalizarea copiilor de pe înscrisurile prez entate de 
păr ţi, cu excep ţia înscrisurilor sub semn ătur ă privat ă. 
 
 
    CAP. II  
    Administratorul public 
    ART. 244  
    Atribu ţiile, numirea şi eliberarea din func ţie  a 
administratorului public 
    (1)  La nivelul comunelor, ora şelor, municipiilor şi 
jude ţelor, primarul, respectiv pre şedintele consiliului jude ţean 
poate propune consiliului local, consiliului jude ţean, dup ă caz, 
înfiin ţarea func ţiei de conducere de administrator public, în 
limita num ărului maxim de posturi aprobate. 
    (2)  Persoanele care pot ocupa func ţia de administrator 
public, de regul ă, trebuie s ă fi absolvit studii superioare 
economice, administrative, tehnice sau juridice. 
    (3)  Numirea în func ţie a administratorului public se face 
prin dispozi ţia primarului, respectiv a pre şedintelui 
consiliului jude ţean, dup ă caz, care are ca anex ă un contract de 



management cu respectarea cerin ţelor specifice prev ăzute la art. 
543. 
    (4)  Contractul de management se încheie între primar, 
respectiv pre şedintele consiliului jude ţean, dup ă caz, şi 
administratorul public pe durat ă determinat ă. Durata 
contractului de management al administratorului pub lic nu poate 
depăşi durata mandatului primarului, a pre şedintelui consiliului 
jude ţean, dup ă caz, în timpul c ăruia a fost numit. 
    (5)  În baza contractului de management, admini stratorul 
public poate îndeplini atribu ţii de coordonare a unor 
compartimente ale aparatului de specialitate sau a serviciilor 
publice de interes local, respectiv jude ţean, dup ă caz. 
    (6)  Primarul, respectiv pre şedintele consiliului jude ţean 
poate delega c ătre administratorul public, în condi ţiile legii, 
calitatea de ordonator principal de credite. 
    (7)  Se excepteaz ă func ţia de administrator public de la 
încadrarea în procentul de 12% alocat func ţiilor de conducere 
prev ăzut la art. 391. 
    (8)  Eliberarea din func ţie a administratorului public se 
face prin dispozi ţia primarului, respectiv a pre şedintelui 
consiliului jude ţean, dup ă caz şi intervine în urm ătoarele 
situa ţii: 
    a) în situa ţia în care durata contractului de management a 
expirat; 
    b) ca urmare a condamn ării definitive pentru una dintre 
infrac ţiunile prev ăzute la art. 542 alin. (1) lit. f); 
    c) în situa ţia în care administratorul public nu î şi 
îndepline şte obliga ţiile stabilite în sarcina sa prin contractul 
de management; 
    d) în alte situa ţii prev ăzute de lege. 
 
    (9)  Prevederile alin. (1)-(8) se aplic ă în mod 
corespunz ător şi subdiviziunilor administrativ-teritoriale. 
 
    ART. 245  
    Administratorul public al asocia ţiilor  de dezvoltare 
intercomunitar ă 
    (1)  Asocia ţiile de dezvoltare intercomunitar ă pot decide 
desemnarea unui administrator public, func ţie de conducere, 
pentru gestionarea serviciilor de interes general c are 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 directoare ale acestora şi sunt aprobate prin 
hot ărâri ale adun ărilor generale ale asocia ţiilor respective. 



    (3)  Prevederile art. 244 alin. (2) se aplic ă în mod 
corespunz ător. 
 
    ART. 246  
    Regimul juridic al incompatibilit ăţilor şi conflictelor de 
interese aplicabil administratorului public 
    Administratorul public are obliga ţia s ă întocmeasc ă 
declara ţii de avere şi declara ţii de interese şi s ă le depun ă în 
condi ţiile Legii nr. 176/2010 , cu modific ările şi complet ările 
ulterioare. 
 
    CAP. III  
    Ini ţiativa cet ăţeneasc ă şi adun ările cet ăţeneşti 
    ART. 247  
    Ini ţiativa cet ăţeneasc ă 
    (1)  Cet ăţenii pot propune consiliilor locale şi consiliilor 
jude ţene pe a c ăror raz ă teritorial ă domiciliaz ă, spre dezbatere 
şi adoptare, proiecte de hot ărâri. 
    (2)  Promovarea unui proiect de hot ărâre se poate face de 
unul sau de mai mul ţi cet ăţeni cu drept de vot, dac ă acesta este 
sus ţinut prin semn ături de cel pu ţin 5% din popula ţia cu drept 
de vot înscris ă în Registrul electoral cu domiciliul sau 
re şedin ţa în unitatea administrativ-teritorial ă. 
    (3)  Ini ţiatorii depun la secretarul general al 
unit ăţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale forma pr opus ă 
pentru proiectul de hot ărâre. Proiectul se afi şeaz ă spre 
informare public ă prin grija secretarului general al 
unit ăţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.  
    (4)  Ini ţiatorii asigur ă întocmirea listelor de sus ţin ători 
pe formulare puse la dispozi ţie de secretarul general al 
unit ăţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 
    (5)  Listele de sus ţin ători cuprind numele, prenumele şi 
domiciliul, seria şi num ărul actului de identitate şi 
semnăturile sus ţin ătorilor. 
    (6)  Listele de sus ţin ători pot fi semnate numai de 
cet ăţenii cu drept de vot înscri şi în Registrul electoral cu 
domiciliul sau re şedin ţa în unitatea/subdiviziunea 
administrativ-teritorial ă, al c ărei consiliu local sau jude ţean, 
după caz, urmeaz ă s ă dezbat ă proiectul de hot ărâre în cauz ă. 
    (7)  Dup ă depunerea documenta ţiei şi verificarea acesteia de 
către secretarul general al unit ăţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale, proiectul de hot ărâre urmeaz ă 
procedurile regulamentare de lucru ale consiliului local sau 
jude ţean, dup ă caz. 
 
    ART. 248  
    Adun ările cet ăţeneşti 



    (1)  Cet ăţenii comunei sau ora şului pot fi consulta ţi şi 
prin adun ări cet ăţeneşti organizate pe sate, în mediul rural, şi 
pe cartiere sau str ăzi, în mediul urban. 
    (2)  Convocarea şi organizarea adun ărilor cet ăţeneşti se fac 
de c ătre primar, la ini ţiativa acestuia ori a unei treimi din 
numărul consilierilor în func ţie. 
    (3)  Convocarea adun ării cet ăţeneşti se face prin aducerea 
la cuno ştin ţă public ă a scopului, datei şi a locului unde 
urmeaz ă s ă se desf ăşoare aceasta. 
    (4)  Adunarea cet ăţeneasc ă este valabil constituit ă în 
prezenta majorit ăţii cet ăţenilor cu drept de vot şi adopt ă 
propuneri cu majoritatea celor prezen ţi. 
    (5)  Propunerile se consemneaz ă într-un proces-verbal şi se 
înainteaz ă primarului, care le supune dezbaterii consiliului 
local în prima şedin ţă, în vederea stabilirii modalit ăţilor 
concrete de realizare şi de finan ţare, dac ă este cazul. 
    (6)  Solu ţia adoptat ă de consiliul local se aduce la 
cuno ştin ţă public ă prin grija secretarului general al 
unit ăţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 
 
 


