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Parlamentul României
Lege nr. 215 (r1) din 23/04/2001
Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 123 din 20/02/2007
administraţ
iei publice locale nr. 215/2001

CAPITOLUL I
Dispoziţ
ii generale
SECŢIUNEA 1
Regimul general al autonomiei locale
Art. 1. - (1) Prezenta leg e reg lementeazăregimul general al autonomiei locale, p recum ş
i organizarea ş
i funcţ
ionarea administraţ
iei
publice loca le.
(2) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţ
ii:
a) activităţ
i de administraţ
ie social-comunitară- acţ
iunile prin care se concretizeazărelaţ
ia autorităţ
ilor administraţ
i ei publice locale
cu asociaţ
ii le de proprietari de pe raza uni tăţ
i i administrati v-te ritoriale;
b) aglomerări u rbane - asociaţ
iile de dezvoltare intercomunitarăconstituite pe bazăde parten eriat între municipii, altele decât cele
prevăzute la lit. j), şi oraşe, împreunăcu localităţ
il e urbane ş
i rurale aflate în zona de influenţ
ă;
c) asoci aţ
ii de d ezvoltare intercomunitară- structuri le de co operare cu person alitate juridică, de drept privat, înfii nţ
ate, în condiţ
iile
legii, de unităţ
ile administrativ-teritoriale pentru realizarea în comun a unor pro iecte de dezvoltare de interes zon al sau reg ional ori
furnizarea în comu n a unor servicii publice;
d) autorităţ
i deliberative - consiliu l local, consiliul judeţ
ean, Consiliul Ge neral al Municipiului Bucureşti, con siliile l ocale ale
subdiviziunilo r administrativ-teri toriale ale municipiilor;
e) autorităţ
i executi ve - primarii comunelor, oraşelor, municipiilor, ai subd ivizi unilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, primarul
general al mun icipiului Bucureş
ti şi p reş
edintele consiliului ju deţ
ean;
f) consilii l ocale - consi lii comunale , orăş
eneşti, municipale şi consiliile subdiviziunilo r administrativ-teri toriale ale municipiilor;
g) organisme prestatoare de servicii publi ce ş
i de utilitate publicăde i nteres local sau judeţ
ea n - d enumirea genericăce include:
1. instituţ
ii publice ş
i servicii p ublice înfiinţ
ate şi organiza te prin hotărâri ale autorităţ
ilor de liberative, denumite în co ntinuare instituţ
ii
ş
i servicii publice de interes local sau judeţ
ean;
2. societăţ
i comerciale ş
i regii autonome înfiinţ
ate sau reorganizate prin hotărâri ale autorităţ
ilor deliberative, denumite în continuare
societăţ
i comerciale ş
i regii autonome d e interes loca l sau judeţ
ean;
3. asociaţ
ii de dezvoltare intercomunitară;
4. furnizori de servi cii sociale, de drept public ori privat, care acordăservicii sociale în condiţ
iile prevăzute de lege;
5. asociaţ
ii, fu ndaţ
ii ş
i fede raţ
ii recuno scute ca fiind de utilitate publică, în condi ţ
iile legii;
6. operatori de servicii comun itare de utilităţ
i publice locale sau jude ţ
ene;
h) subdiviziuni admini stra tiv-teritoriale ale municipiilor - sectoarele municipiu lui Bucureş
ti sau alte subdiviziuni al e mu nicipiilo r, ale
căror delimitare ş
i organizare se fac prin lege;
i) unităţ
i administrativ-teritoriale - comune, ora ş
eş
i judeţ
e; în condiţ
iile legii, unele o raş
e pot fi declarate municipii;
j) zonă metropolitană- asociaţ
ia de dezvoltare intercomunitarăconstituităpe bazăde partene riat între capitala Românie i sau
municipiile de rangul I ş
i unităţ
ile admi nistrativ-teritoriale aflate în zona imediată.
Art. 2 . - (1) Administraţ
ia publică în unităţ
ile admini strativ-teritoriale se organ izează şi funcţ
ionează în temeiul p rincipiilo r
descentralizării, autonomiei lo cale, d econcentrării serviciilor publice, eligibilităţ
ii autorităţ
ilor administraţ
iei publi ce locale, legalităţ
ii şi al
consultării cetăţ
enilor în soluţ
ionarea prob lemelor locale de interes deosebit.
(2) Aplicarea principiilor prevăzute la alin. (1) nu poate aduce atingere caracterului de stat naţ
ional, unitar ş
i indivizibil al României.
Art. 3. - (1) Pri n autonomi e localăse înţ
elege dreptul ş
i cap acitatea efectivăa autorităţ
ilor admini straţ
iei publice locale de a soluţ
iona
ş
i de a gestiona, în numele ş
i în interesul colectivităţ
ilor lo cale pe care l e reprezintă, treburile publice , în condiţ
iile legii.
(2) Acest d rept se exercităde consiliile locale şi primari, precum şi de consilii le judeţ
ene , autorităţ
i ale administraţ
i ei publice locale
alese prin vot unive rsal, egal, dire ct, secret ş
i liber exprimat.
(3) Dispoziţ
iile alin. (2) nu aduc atingere p osibilităţ
ii de a recurge l a consultarea locuitorilo r prin referendum sau prin orice altăformă
de participare directăa cetăţ
enilor la treburile publice , în condiţ
iile le gii.
(4) Prin colectivi tate localăse înţ
elege total itatea locuito rilor din unitatea administrativ-teritorială.
Art. 4. - (1) Autonomia localăeste numai administrativăş
i financiară, fiind exercitatăpe ba za ş
i în limitele prevăzute de leg e.
(2) Autonomia localăpriveş
te organ izarea, funcţ
ionarea, competen ţ
ele ş
i atribuţ
iile, precum şi gestionarea resurselor care, potri vit
legii, aparţ
in comunei, oraşului, municip iului sau judeţ
ului, dup ăcaz.
Art. 5. - (1) Autorităţ
il e administraţ
iei publice loca le exercită, în condiţ
ii le legii, competenţ
e excl usive, competenţ
e partajate ş
i
competenţ
e de legate.
(2) Au tonomia localăconferăautorităţ
ilor administraţ
iei publice lo cale dreptu l ca, în limitele l egii, săai băiniţ
iative în toate domeniile,
cu excepţ
ia celor care sunt date în mo d expre s în competen ţ
a altor auto rităţ
i publice.
Art. 6. - (1) Raporturile dintre autorităţ
ile administraţ
iei publice locale din comune, oraşe ş
i muni cipii şi autorităţ
ile administraţ
iei
publice de la nivel judeţ
ean se bazea zăpe principiil e autonomiei, legalităţ
ii, responsabilităţ
ii, cooperării şi solidarităţ
ii în rezolvarea
problemelo r întregului judeţ
.
(2) În re laţ
iile dintre autorităţ
ile administraţ
iei publice locale şi consili ul judeţ
ean, pe de o p arte, precum şi între consiliul l ocal ş
i
primar, pe de al tăparte, nu existăraporturi de subordo nare.
Art. 7. - Descentral izarea competenţ
e lor către autorităţ
ile administra ţ
iei publice loca le se face cu respe ctarea principi ilor ş
i regulilo r
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prevăzute de Lege a-cadru a descentralizării.*)
___________
*) Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, publicatăîn Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 25 mai
2006.
Art. 8. - (1) Autorităţ
il e administraţ
ie i publice centra le vor co nsulta, înainte d e adoptarea oricărei decizii, structurile asociative ale
autorităţ
ilor administraţ
iei publice locale, în toate problemele care le privesc în mod di rect, potrivit legii.
(2) Structurile asociative ale au torităţ
ilor admi nistraţ
iei publice locale sunt:
a) Asociaţ
ia Co munelor din România;
b) Asociaţ
ia Oraşelor din Români a;
c) Asociaţ
ia Municipiilor din Româ nia;
d) Uniunea Naţ
ionalăa Consiliilor Jude ţ
ene din Români a;
e) alte forme a sociative de interes general, constituite potrivi t legii.
Art. 9. - (1 ) În cadrul politicii economice naţ
ionale, comunele, oraşele, municipiile ş
i judeţ
ele au dreptul l a resurse financiare proprii,
pe care autorităţ
ile admi nistraţ
iei publice locale le stabilesc, le administreazăş
i le utilizeazăpentru înde plinirea competenţ
e lor ş
i
atribuţ
iilor ce le revin, în condi ţ
iile legii.
(2 ) Resursele fi nanciare de care dispun autorităţ
ile administraţ
iei publice locale trebuie să fie corelate cu competenţ
el e şi cu
atribuţ
iile prevăzute de lege.
Art. 10. - Autorităţ
ile ad ministraţ
iei p ublice locale administreazăsau, dupăcaz, dispun de resursele fina nciare, precum şi de bunurile
proprietate publ icăsau priva tăa le comune lor, oraş
elor, municipiilor şi judeţ
elor, în conformitate cu principiul au tonomiei locale.
Art. 11 . - (1) Do uăsau mai multe unităţ
i administrativ-teritoria le au dreptul ca, în limitele competenţ
elor autorităţ
ilor lor deliberative ş
i
execu tive, săcoopereze şi săse asocieze, în condiţ
iil e legii , formând asociaţ
i i de dezvoltare in tercomunitară, cu p ersonalitate juridică,
de drept privat şi de util itate publică. Asociaţ
iile de dezvoltare intercomun itarăsunt de utilitate publică, prin efectul prezentei legi, prin
derogare de la prevederil e Ordon anţ
ei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţ
ii ş
i fundaţ
ii, aprobatăcu modificări ş
i completări prin
Legea nr. 246/ 2005 .
(2) Asociaţ
iile de dezvoltare intercomunitarăse constituie în condiţ
iile legii, în scopul realizării în comun a unor p roiecte de
dezvo ltare de interes zonal sau regional ori al furnizării în comun a unor servicii publice. Zonele metropolitane ş
i aglomerările urbane
constituite cu acordul expres al consiliilor lo cale ale uni tăţ
i lor administrativ-teritoriale componente au ca scop dezvoltarea
infrastructurilo r ş
i a obiectivelor de dezvoltare de interes comun. Autorităţ
ile deliberative şi executive de la nivelul fiecărei unităţ
i
administrativ-teritoriale compon ente îşi păstre azăautonomia lo cală, în condiţ
iile legi i.
(3) Unităţ
ile administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competenţ
elor autorităţ
ilor lor deliberative şi executive, săcoope reze ş
i
săse asocieze şi cu unităţ
i administrativ-teri toriale din străin ătate, în cond iţ
iile legii, prin hotărâri ale consiliilor l ocale sau consiliilo r
judeţ
ene, dupăcaz.
(4) Pentru protecţ
ia şi promovarea in tereselor lor comune, unităţ
ile administrativ-teritoriale au dreptul de a adera la asociaţ
ii
naţ
ionale ş
i internaţ
iona le, în condiţ
iile legii.
Art. 12. - (1) Asociaţ
iile de dezvo ltare intercomunitară se finanţ
ea ză prin contribuţ
ii din bu getele l ocale ale unităţ
ilo r
administrativ-teritoriale membre, precum şi din alte surse, în condiţ
iile le gii.
(2) Guvernul sprijinăasocie rea unităţ
ilor administrativ-teritoriale prin programe naţ
ionale de dezvoltare. Aceste programe sunt
finanţ
ate anual prin bugetul de stat ş
i sunt prevăzute disti nct în cadrul buge tului Ministerului Admi nistraţ
iei ş
i Internelor, în condiţ
iile
legii privind finanţ
ele publ ice locale.
(3) Consiliile judeţ
ene pot iniţ
ia şi de rula programe ju deţ
ene de d ezvol tare, finanţ
ate d in bugetul local al j udeţ
ului ş
i prevăzute distinct
în cadrul acestuia.
Art. 13. - (1) Asociaţ
iile de dezvoltare intercomunita răsunt condu se de un consiliu de administraţ
ie compus din reprezentanţ
i ai
unităţ
ilor administrativ-teritoriale componente , desemnaţ
i d e consiliul local sau de consiliul j udeţ
ean, la pro punerea primarului,
respectiv a preş
e dintelui consiliului judeţ
ean, precum ş
i la propune rea consilieri lor locali sau judeţ
eni, dupăcaz.
(2) Consiliul d e administraţ
i e este condus de un preş
edi nte ales cu votul majorităţ
ii membrilor săi.
(3) Pentru realizarea obiectivel or proprii , consiliul de admin istraţ
ie poate înfiinţ
a un aparat tehnic, finanţ
at din resursele asociaţ
ie i de
dezvo ltare intercomu nitară.
(4) Organizarea şi modul de funcţ
ionare a consiliu lui de administraţ
ie şi a aparatul ui te hnic sunt stabilite prin actul de înfiinţ
a re ş
i
statutul asociaţ
iei de dezvoltare intercomunitară, aprobate prin hotărârile consiliilor locale, respectiv judeţ
ene asoci ate.
Art. 14. - Unităţ
ile administrativ-teritoriale pot încheia între ele acordu ri şi pot participa, inclusiv prin alocare de fonduri, la iniţ
ierea ş
i
la realizarea u nor programe de dezvoltare zonalăsau re gională, în baza hotărârilor ad optate de consiliile local e ori judeţ
e ne, dupăcaz,
în condiţ
iile legii.
Art. 15. - (1) Unităţ
ile administrativ-teritoriale limitrofe zonelor de frontieră pot încheia între ele înţ
elegeri de cooperare
transfrontalierăcu structuri simi lare din statel e vecine, în condiţ
iile leg ii.
(2) Unităţ
ile administrativ-teritoriale, prin prima ri, respectiv preş
edinţ
ii consiliilor judeţ
e ne, transmit Ministerului Afacerilor Externe,
spre avizare conformă, proiectele de înţ
elegeri de cooperare pe care acestea intenţ
ionează să le încheie cu unităţ
ile
administrativ-teritoriale din alte ţ
ări, înainte de supunerea lor spre adoptare de către consiliile local e sau judeţ
ene, dupăcaz.
(3) Prin înţ
elegerile de cooperare tra nsfrontalie răpot fi create şi pe teritoriul României org anisme care săaibă, potrivit dreptului
intern, personalitate juridică. Aceste organisme nu au, în sensul prezentei legi, competenţ
e administrativ-teritoriale.
(4 ) Unităţ
ile admini strativ-teritoriale care au încheiat înţ
elegeri de coope rare transfrontalierăau dreptul săparticipe în alte sta te la
organismele create prin respe ctivele înţ
elegeri, în limita co mpetenţ
elor ce le revin, potrivit leg ii.
Art. 16. - (1) Iniţ
iativa u nităţ
ilor administrativ-teritorial e de a coopera ş
i de a se asocia cu unităţ
i administrativ-teritoriale din
străinătate, pre cum ş
i de a ad era la o asociaţ
ie internaţ
ională a u nităţ
ilor admi nistrativ-teritoriale va fi comu nicată Ministerului
Afacerilor Externe ş
i Ministeru lui Administraţ
iei şi Internel or.
(2) Proiectele de înţ
elege ri de cooperare pe care unităţ
ile administrativ-teritoriale intenţ
ion ează să le încheie cu unităţ
i
administrativ-teritoriale din alte ţ
ări vor fi transmise spre avizare Ministerului Afacerilor Externe, prin primari, respectiv preşedinţ
ii
consiliilor j udeţ
ene, înainte de supun erea lor spre adoptare de către consiliile lo cale sau con siliile judeţ
ene, dupăcaz.
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(3) Avizele prevăzute la alin. (2) trebuie emise în termen de 30 de zile de la primirea solicitării. În caz contrar se va considera cănu
sunt obiecţ
ii şi proiectul respectiv poate fi su pus spre aprobare consiliului local sau judeţ
ean in teresat.
(4) Responsabi litatea privind înţ
elegerile d e cooperare încheiate de unităţ
ile administrativ-teritoriale revine în exclusivitate acestora.
Art. 17. - Co nsiliile lo cale şi consiliile judeţ
ene pot hotărî asupra parti cipării cu capital sau cu bunuri, în numele şi în interesul
colectivităţ
ilor locale pe care le reprezintă, la înfiinţ
are a, funcţ
ionarea şi dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice ş
i
de utilitate pu blicăde interes local sau judeţ
ean, în condiţ
iile legi i.
Art. 18. - Controlul administra tiv şi controlul finan ciar al activi tăţ
ii autorităţ
ilor administraţ
iei publice locale se exerci tăîn limite le şi în
condiţ
iile pre văzute de lege.
Art. 19. - În uni tăţ
ile administrativ-teritoriale în care cetăţ
enii aparţ
inând minorităţ
ilor naţ
ionale au o pondere de peste 20% din
numărul locu itorilor, autorităţ
ile administraţ
iei p ublice loca le, instituţ
iile pu blice aflate în subordine a acestora, precum ş
i serviciile
publice deconcen trate a sigurăfolosirea, în raporturile cu aceş
tia, şi a l imbii materne, în conformitate cu prevederile Constituţ
iei , ale
prezentei legi ş
i ale tratatelor internaţ
ional e la care România este parte.
Art. 20. - (1) Comunele, oraş
ele , municipiile şi judeţ
ele sunt unităţ
i administrativ-teritoriale în care se exercităauton omia localăş
i în
care se organizea zăş
i funcţ
ionea zăautorităţ
i ale a dministraţ
iei publice locale.
(2) Comunele po t fi formate din unul sau mai multe sate.
(3) Unele oraş
e pot fi declarate municipii, în condiţ
iile l egii.
(4) În municipii se pot crea su bdiviziuni administrativ-teritorial e, ale căror del imitare şi orga nizare se fac potrivi t legii.
(5) Autorităţ
ile administraţ
i ei publice locale se pot constitui şi în subdiviziunile admin istrativ-teritoriale ale munici piilor. Aceste
autorităţ
i exercităatri buţ
iile prevăzute la art. 81 ş
i, respectiv, la art. 83, care se aplicăîn mod corespunzător.
Art. 21. - (1) Unităţ
il e administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridicădeplinăş
i patrimoniu
propriu. Acestea sunt sub iecte juridice de dre pt fiscal, titulare al e codul ui de înregistrare fiscalăş
i a le conturilor deschise la unităţ
ile
teritoriale de trezorerie, precum ş
i la unităţ
ile bancare. Unităţ
ile administrativ-teritoriale sunt titula re ale drepturilo r şi obligaţ
iilor ce
decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparţ
in d omeniului public ş
i privat în care acestea sunt parte, precum şi din
raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condiţ
iile legii.
(2) În justiţ
ie , un ităţ
ile administrativ-teritoria le sunt reprezentate, d upăcaz, de prima r sau de preş
ed intele con siliului judeţ
ean.
(3) Primarul, respectiv preş
edi ntele consiliului judeţ
ean, p oate împuternici o persoanăcu studii superioare juridice de lun gădurată
din cadrul aparatului de specialita te al primarului, respectiv al consiliulu i jude ţ
ean, sau un avocat care să rep rezint
administrativ-teritoriale, precum ş
i ale autorităţ
ilor administraţ
iei publice locale respective, în justiţ
ie .
(4) Un itatea admin istrativ-teritorialăare dreptul săbeneficieze de acoperirea cheltuie lilor de judecatăstabilite în baza hotărârii
instanţ
ei de judecată, inclu siv în situaţ
ia în care reprezentarea în justiţ
ie este asigurată de un consilier juridic din aparatul de
specialitate al primarului, respectiv al consiliului j udeţ
ean.
(5) Despăgubirile primite de unităţ
ile administrativ-teritoriale în urma hotărârilor pronunţ
ate de instanţ
ele de jude catăse constituie în
venituri la bugete le locale. Despăgubirile pe care trebuie săle plăteascăunitatea administrativ-teritorialăîn urma hotărârilor pronun ţ
ate
de instanţ
a de judecatăş
i rămase definitive sunt asigurate de la bugetul local.
Art. 22 . - Delimita rea te ritorialăa comunelo r, oraşelor, mu nicipiilo r ş
i judeţ
elor se stabileşte prin lege. Orice modificare a limitelo r
teritoriale ale acestora se poate efectua numai prin lege şi numai după consultarea prealabilă a cetăţ
enilor din unităţ
ile
administrativ-teritoriale respective prin referend um, care se organi zeazăpotrivit legii .
SECŢIUNEA a 2-a
Autorităţ
ile administraţ
iei publice locale
Art. 23. - (1) Auto rităţ
ile admini straţ
iei publice prin care se realizeazăautonomia l ocalăîn comune, oraşe ş
i municipii su nt consiliile
locale, co munale, orăşeneş
ti şi mun icipale, ca autorităţ
i deliberative, ş
i primarii, ca autorităţ
i executive. Consiliile locale şi primarii se
aleg în condiţ
iile prevăzute de legea pentru alegerea autorităţ
ilor administraţ
iei publi ce locale.
(2) Consiliile locale ş
i primarii funcţ
ione azăca autorităţ
i ale ad ministraţ
iei publice locale ş
i rezo lvătrebu rile publ ice din comune,
oraş
eş
i muni cipii, în condiţ
iile legii.
Art. 24. - În fie care judeţse constituie un consiliu judeţ
ean, ca autoritate a administraţ
iei publice locale, pentru coordonarea activităţ
ii
consiliilor comunale, orăş
e neş
ti ş
i municip ale, în vederea reali zării serviciilor publice de inte res judeţ
ean. Consiliul judeţ
ean este ales
în condiţ
iile legii pentru al egerea autorităţ
ilor admini straţ
iei publice locale.
Art. 2 5. - Aleşii locali sunt primarul, consilierii locali şi con silierii judeţ
eni. În asigu rarea liberului exerciţ
iu al mandatului lor, aceştia
îndeplinesc o funcţ
ie de autoritate publică, beneficii nd de dispoziţ
iile legii penale cu privire la p ersoanele care îndepli nesc o funcţ
ie ce
implicăexerciţ
iul autorităţ
ii de stat.
Art. 26 . - (1) Mandatul primarulu i, consi lierului local, respectiv al co nsilierulu i judeţ
ea n este de 4 ani. Mandatul se exercităîn
condiţ
iile le gii.
(2) Consiliul local sau consili ul judeţ
ean , precum ş
i primarul ales în cursul unui mandat, ca urmare a dizol vării consiliului local sau
judeţ
ean, respectiv a vacanţ
ei postului de primar, încheie man datul preceden tei autorităţ
i a administraţ
iei publice locale.
(3) Consiliul local sau consiliul judeţ
ean, precu m şi primarul, aleşi în urma organizării unor noi unităţ
i administrativ-teritoriale sau în
urma dizol vării unor consilii, respectiv vacantării unor posturi de primari, îş
i exe rcitămandatul numai pânăla organizarea următoarelo r
alegeri locale generale.
Art. 27. - În scopul asigurării a utonomiei locale, autorităţ
ile administra ţ
iei publ ice locale au d reptul săinstituie şi să perceapă
impozite ş
i taxe locale, săelaboreze şi săaprobe bu getele locale ale comunelor, oraşelor, mun icipiilor şi judeţ
elor, în co ndiţ
iile legii.
CAPITOLUL II
Consiliile locale
SECŢIUNEA 1
Constituirea consiliului local
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Art. 28. - Consiliile locale sunt compuse din consi lieri locali aleşi prin vot universal, eg al, direct, secret şi liber exprimat, în condiţ
iile
stabilite de l egea pentru ale gerea autorităţ
ilor administraţ
iei publice locale.
Art. 29. - (1) Numărul membrilor fiecărui consiliu local se stabile ş
te prin ordin al prefectulu i, în fun cţ
ie de numărul locuitorilo r
comunei, oraşului sau municipiului, raportat de Institutul Naţ
ion al de Statisticăla data de 1 ianuarie a anului în curs sau, dupăcaz, la
data de 1 iulie a anului care precedăal egerile, dupăcum urmează:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Numărul locuitorilor comunei,
Numărul
oraşului sau ai municipiului
consilierilor
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- până la 3.000
9
- între 3.001 şi 5.000
11
- între 5.001 şi 10.000
13
- între 10.001 şi 20.000
15
- între 20.001 şi 50.000
17
- între 50.001 şi 100.000
19
- între 100.001 şi 200.000
21
- între 200.001 şi 300.000
23
- între 300.001 şi 400.000
25
- peste 400.000
27
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

(2) Consiliul Gen eral al Municipiului Bucureşti este compus din 31 de consilieri locali .
(3) Numărul membrilor consilii lor locale ale sectoarelo r municip iului Bucureşti se stabileşte în funcţ
ie de numărul locuitorilo r
sectoarelor respective, potrivit ali n. (1).
Art. 30. - (1) Validarea al egerii consili erilor se face de către judecătoria în raza căreia se aflăunitatea administrativ-teritorial ă, de
către un jude cător desemnat de preşedintele instanţ
ei. Cererea de validare a consilierilor lo cali se dep une în termen de 3 zile de la
data constatării rezultatelor alegerilor, în condiţ
iile legi i.
(2) Cererea introdu săpotrivit alin. (1) se judecăîn şedinţ
ăpublică, fărăcitarea părţ
ilor.
(3) Cererea se judecăde urgenţ
ăşi cu precădere, în termen de 10 zile de la data depunerii, prin hotărâre executorie.
(4) Hotărârea prevăzutăla alin. (3) estre supusăcăilor de atac prevăzute în cadru l procedurii contencioase, i nstanţ
a pronunţ
ându-se
în termen de 10 zile de la data introducerii cere rii de apel sau de recurs, dup ăcaz.
(5) Invalidarea mandatului intervine în cazul în care se constatăîncălcarea condi ţ
iilor de eligibili tate sau dacăalegerea con silierului
s-a făcut prin fraudăelectorală, constatatăîn condiţ
iile l egii.
(6) Pentru vali darea mandatelo r candidaţ
il or declaraţ
i supleanţ
i este ap licabilăaceeaş
i procedură. Pot fi val idaţ
i numai candidaţ
ii
declaraţ
i suplean ţ
i care, la d ata val idării, fac dovada faptulu i căsunt înscrişi în partidul politic, al ianţ
a politicăsau alianţ
a electoral ăpe
a cărei listăau candidat în alegeri.
Art. 31. - (1) Consti tuirea consiliilor locale se face în termen de 25 de zile de la data desfăşurării alegerilor. Convocarea co nsilierilo r
locali aleşi ş
i val idaţ
i în funcţ
ie se face de către prefect, în maximum 5 zile de la pronun ţ
area hotărârii de validare, în condi ţ
iile art. 30.
La şedinţ
a de constituire participăprefectul sau reprezentantul său, precum şi primarul sau, dupăcaz, candidatul declarat câştigător la
alegerile p entru funcţ
ia de pri mar.
(2) Şedinţ
a se desfăş
oarăîn condiţ
ii legale dacăparticipăcel puţ
in majoritatea consilierilor locali aleşi şi validaţ
i. În cazul în ca re nu
se poate asigura aceastămajoritate, şedinţ
a se va organiza, în aceleaşi condiţ
ii, peste 3 zile, la convocarea prefectului. Dacănici la a
doua convocare reuniunea nu este legal constituită, se va proceda la o nouăconvocare de către prefect, peste al te 3 zile, în aceleaş
i
condiţ
ii.
(3) În situaţ
ia în care consiliul local nu se poate reuni nici la a treia convocare di n cauza absenţ
ei nemotivate a consilierilor locali,
instanţ
a va declara vacante, prin hotărâre, locurile consilierilor locali ale ş
i care a u lipsit nemotivat la oricare dintre cele 3 convocări.
Sesizarea instanţ
ei se face de către prefect în maximum 3 zile de la data şedinţ
ei, pe baza procesului -verbal al ş
edinţ
ei, întocmit de
secretarul unităţ
ii administrativ-teritoriale. Hotărâ rea instan ţ
ei se pronunţ
ă în maximum 3 zile de la primirea sesizării din partea
prefectului ş
i p oate fi ataca tăcu recurs la instanţ
a competentă. În ca zul în care locurile declarate vacante, potrivit procedurii de mai
sus, nu pot fi ocupate cu supleanţ
ii înscri ş
i pe listele de can didaţ
i respective, potrivit legii, se organizeazăalegeri parţ
iale pentru
completare, în termen de 90 de zi le.
(4) Lucrările şedinţ
ei de constituire sunt co nduse de cel mai în vârstăconsilie r local, ajutat de cei mai tineri 2 consilieri locali, cu
asistenţ
a de specialitate a secretarului unităţ
ii admin istrativ-teritoriale, care întocmeşte şi procesul-verbal al şedinţ
ei.
(5) Absenţ
a consil ierilor locali de la şedinţ
a de constituire este co nsideratămotivatăda căse face dovada căaceasta a intervenit din
cauza unei boli sau a unor eve nimente de forţ
ămajorăcare au făcut imposibilăprezenţ
a acestora.
Art. 32. - (1) Consilierii locali ale căror mandate au fost va lidate depu n în faţ
a consiliul ui local următo rul jurământ în limba română:
"Jur să respect Constituţ
ia ş
i legile ţ
ării şi săfac, cu bună-credinţ
ă, tot ceea ce stăîn puteril e şi priceperea mea pentru binele
locuitorilor comunei (oraşului, munici piului, judeţ
u lui)... Aş
a să-mi aj ute Dumnezeu!"
(2) Consilierii locali ca re refuzăsădepunăjurământul sunt consideraţ
i demisionaţ
i de drept.
(3) Jurământul poate fi depus ş
i fărăformulăreligioasă.
Art. 33. - În cazul în care consilierul local declara t ales renunţ
ăla mandat înai nte de validare sau refuzăsădepunăjurământul, se
supune valid ării mandatul primului suple ant înscris pe lista partidului p olitic, a alianţ
ei politice sau a alianţ
ei ele cto rale respective, dacă
pânăla validarea mandatului partidele şi al ianţ
ele politice confirmăîn scris apartenenţ
a la partid. În cazul în care locurile rămase
vacante nu pot fi completate cu supleanţ
i, conform legii, iar numărul de consilieri locali se reduce sub jumătate plus unu, se vo r
organiza alegeri parţ
iale pentru completare, în te rmen de 90 de zile.
Art. 34. - (1) Dupăvalidare, în şedinţ
a de constituire a consiliului local, consilierii local i depun jurămâ ntul prevăzut la art. 32.
(2) Consiliul local se declarălegal con sti tuit, dacămajoritatea consilierilor locali valida ţ
i au depus jurământul . Constituirea co nsiliului
local se con statăprin hotărâre, adoptatăcu vo tul majorităţ
ii co nsilierilo r locali validaţ
i.
Art. 35. - (1) Dupăd eclararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, pri n hotărâre ado ptatăcu votul d eschis al
majorităţ
ii consilierilo r locali în funcţ
ie , un preşedinte de şedinţ
ă, pe o perioadăde cel mult 3 luni, care va conduce ş
e dinţ
ele co nsiliului
ş
i va semna hotărârile adoptate de acesta.
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(2) Consilierul loca l ales în condiţ
iile alin . (1) p oate fi schimbat din funcţ
ie, la iniţ
iativa a cel puţ
in une i treimi din numărul co nsilierilo r
locali, prin votul majorităţ
ii consilieril or locali în funcţ
ie.
SECŢIUNEA a 2-a
Atribuţ
iile consiliului local
Art. 3 6. - (1) Consiliul local are iniţ
iativăşi hotărăşte, în co ndiţ
iile le gii, în toate probl emele d e interes local, cu excepţ
ia celor care
sunt date prin lege în competenţ
a altor autori tăţ
i ale admin istraţ
iei publice locale sau centrale.
(2) Consiliul l ocal exercităurmătoarele categorii de atribuţ
ii :
a) atribuţ
i i privind organizarea ş
i funcţ
ionarea ap aratului de specialitate al primarului, ale i nstituţ
iilor şi serviciilor publice de interes
local ş
i ale societăţ
ilor comerciale ş
i regiilor autono me de interes local;
b) atribuţ
ii privin d dezvoltarea economico-soci alăşi de med iu a comunei, oraşului sau municipiului;
c) atribuţ
ii pri vind administrare a domeniului public ş
i privat al comune i, oraş
ului sa u municipiul ui;
d) atribuţ
ii privin d gestiona rea serviciilor furnizate către cetăţ
eni;
e) atribuţ
ii pri vind cooperare a interinstituţ
ionalăpe plan intern şi extern.
(3) În exercitarea atrib uţ
iilor prevăzute la a lin. (2) lit. a), consiliul local:
a) aprobăstatutul comunei, oraş
ului sau municipiului , precum şi reg ulamentul de organizare şi funcţ
ionare a consiliului lo cal;
b) aprobă, în condiţ
iil e legii, l a propune rea primarului, înfiinţ
area, organizarea ş
i statul de funcţ
i i ale aparatului de specia litate al
primarului, a le instituţ
i ilor şi servi ciilor publice de interes local, precum ş
i reorganizarea şi statul de funcţ
ii ale regiilor autonome de
interes local;
c) e xercită, în numele unităţ
ii administrati v-te ritoriale, toate d repturile şi obligaţ
iile corespun zătoare participaţ
iilo r deţ
inute la societăţ
i
comerciale sau regii autono me, în condiţ
i ile legii.
(4) În exercitarea atrib uţ
iilor prevăzute la a lin. (2) lit. b), consiliul local:
a) aprobă, la prop unerea primarului, bugetul l ocal, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare ş
i contul de închei ere a
exerci ţ
iului bugetar;
b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau ga rantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publicălocală
prin emisiuni de titluri de valo are, în numele unităţ
ii admin istrativ-teritoriale, în condiţ
iile legii;
c) stabileş
te ş
i aprobăimpozitele ş
i taxele locale, în condiţ
i ile legii;
d) aprobă, la propunerea primarului, documenta ţ
iile tehni co-economice pentru lucrările de investiţ
ii de interes local, în condiţ
iile legii;
e) aprobăstrategiile privind dezvoltarea economică, socialăşi de mediu a unităţ
ii administrativ-teritorial e;
f) asigurăreali zarea lucrărilor ş
i ia măsu rile necesare impl ementării şi conformării cu prevederile angajamentelor asumate în
procesul de integrare europ eanăîn domeniul protecţ
iei mediului şi g ospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţ
enilor.
(5) În exercitarea atrib uţ
iilor prevăzute la a lin. (2) lit. c), consiliul local:
a) h otărăşte darea în administrare, concesionarea sau închi rierea bu nurilor p roprietate publicăa co munei, oraşului sau municipiului,
dupăcaz, precum şi a serviciilo r publice de interes local, în condiţ
iile l egii;
b) h otărăşte vânzarea, co ncesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privatăa comunei , oraş
ului sau municipiului, dupăcaz, în
condiţ
iile le gii;
c) avizeazăsau aprobă, în condiţ
iil e legii, do cumentaţ
iile de amenajare a teritoriului ş
i urbanism ale localităţ
ilor;
d) atribuie sau schimbă, în condiţ
iile le gii, denumiri de străzi, de pieţ
e şi de obiective de interes pub lic local.
(6) În exercitarea atrib uţ
iilor prevăzute la a lin. (2) lit. d), consiliul local:
a) asigură, po trivit competenţ
elor sale ş
i în con diţ
iile legii, cadrul necesar pentru furniza rea serviciilor pu blice de i nteres local p rivind:
1. educaţ
ia;
2. servici ile sociale pentru protecţ
ia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstn ice, a familiei ş
i a al tor persoane sau
grupuri aflate în nevoie socială;
3. sănătatea;
4. cultura;
5. tineretul;
6. sportul;
7. ordinea publică;
8. situaţ
iile de urgenţ
ă;
9. protecţ
ia şi re facerea mediului;
10. conservarea, resta urarea ş
i punerea în valoa re a monumente lor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice ş
i
rezerva ţ
iilor natura le;
11. dezvoltarea urba nă;
12. evidenţ
a persoanelor;
13. podurile şi drumurile pu blice;
14. serviciile comu nitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz na tural, canalizare, salubrizare, energie termică, il uminat public
ş
i transport public local, dupăcaz;
15. serviciile de urgenţ
ăde ti p salvamont, salva mar ş
i de prim ajutor;
16. activităţ
ile de administraţ
ie social-comunitară;
17. locuinţ
e le sociale şi celelalte unităţ
i locative aflate în proprieta tea unităţ
ii ad ministrativ-teritori ale sau în administrarea sa;
18. punerea în va loare, în interesul comunităţ
ii locale, a resurselor natural e de pe raza unităţ
ii administrativ-teritoriale;
19. alte servicii publice stabilite prin lege;
b) hotărăş
te acordarea unor sporuri ş
i altor facilităţ
i, potrivit l egii, personal ului sanitar şi didactic;
c) sprijină, în condiţ
iile l egii, activitatea cultelor religioase;
d) poate sol icita i nformări ş
i rapoarte d e la primar, vicepri mar ş
i de la şefii organismel or pre statoare de servicii publice şi de utilitate
publicăde in teres local;
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e) aprobăconstruirea locuinţ
elor soci ale, criteriile pentru repartizarea locuinţ
el or sociale ş
i a utilităţ
ilor locative aflate în proprietatea
sau în admini strarea sa;
f) poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar ş
i de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate
publicăde in teres local.
(7) În exercitarea atrib uţ
iilor prevăzute la a lin. (2) lit. e), consiliul local:
a) hotărăşte, în condiţ
iile legii, coop erarea sau a socierea cu persoane juridice ro mâne sau străine, în vederea finanţ
ării şi realizării în
comun a unor a cţ
iuni, lucrări , servicii sau proiecte de interes public local;
b) hotărăş
te, în co ndiţ
iile legii, înfrăţ
irea comunei, oraş
u lui sau municipiului cu u nităţ
i administrativ-teritoriale din alte ţ
ări;
c) hotărăş
te, în condi ţ
iile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţ
i administrativ-teritoriale din ţ
arăsau din străinătate, precum ş
i
aderarea la asociaţ
ii naţ
ionale ş
i internaţ
ionale ale autorităţ
ilor administraţ
iei p ublice loca le, în vederea promovării unor interese
comune.
(8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deo sebite titlul de cetăţ
ean de onoare a l comunei,
oraş
ului sau municipiu lui, în baza unui regulament prop riu. Prin acest re gulament se stab ilesc şi condiţ
iile retragerii titlului conferit.
(9) Consiliul l ocal îndep lineş
te orice alte atribuţ
ii stab ilite prin l ege.
Art. 37. - Persoanele împuternicite săreprezinte interesele unităţ
ii admi nistrativ-teritoriale în societăţ
i comerciale, reg ii autonome de
interes local, a sociaţ
ii de dezvoltare intercomunita răş
i alte organisme de cooperare sau parteneria t sunt desemnate prin hotărâre a
consiliului local, în condiţ
iile leg ii, respectând u-se configuraţ
ia politicăde la ultimele alegeri locale .
SECŢIUNEA a 3-a
Funcţ
ionarea consiliului local
Art. 38 . - (1) Consiliul loca l se alege pentru un mandat de 4 a ni, care p oate fi pre lungit, prin lege organică, în caz de război sau
catastrofă.
(2) Consiliul l ocal îşi exercitămandatul de la d ata constituirii pânăla data declarării ca legal constituit a consili ului nou-al es.
Art. 39. - (1) Consiliul local se întrun eş
te în şedinţ
e ordinare, luna r, la convocarea p rimarului.
(2) Consiliul local se poa te întruni ş
i în şedinţ
e extraordina re, la cererea primarului sau a cel puţ
in unei treimi din numărul membrilo r
consiliului.
(3) Convocarea consiliului local se face în scris, prin intermediul secre tarului unităţ
ii administrativ-teritoriale, cu cel puţ
in 5 zile înainte
ş
edinţ
elor ordinare sau cu cel pu ţ
in 3 zile înainte de şedinţ
ele extraordinare. Odatăcu notificarea convocării, sunt puse la dispoziţ
ie
consilierilor locali ma terialele înscrise pe ordinea de zi.
(4) În caz de forţ
ămajo răş
i de maximăurgenţ
ăpentru rezolvarea intereselor locuitorilor co munei, oraşului sau municipiului sau în
alte situaţ
ii stabilite de regulame ntul de organizare şi funcţ
ionare a consiliului local, convocarea con siliului lo cal se poate face de
îndată.
(5) În invitaţ
ia la ş
edinţ
ăse vor p reciza data, ora, locu l desfăşurării ş
i ordinea de zi a acesteia .
(6) Ordinea de zi a ş
edin ţ
ei consiliului lo cal se aduce la cunoş
tinţ
ălocuitorilo r comunei sau ai o raş
ului prin mass-media sau prin
orice alt mijl oc de publ icitate.
(7) În comunele sau oraşele în care cetăţ
en ii aparţ
inând unei minorităţ
i naţ
i onale a u o pondere de peste 20% din numărul locuitorilo r
ordinea de zi se aduce la cuno ş
tinţ
ăpublicăşi în limba maternăa cetăţ
enilor aparţ
inând minorităţ
ii respective.
(8) În toate cazuri le convocarea se consemneazăîn procesul-verbal al ş
edinţ
ei.
Art. 40. - (1) Şedinţ
ele consiliului l ocal se desfăşoarălega l în prezenţ
a majo rităţ
ii consil ierilor locali în funcţ
ie.
(2) Prezenţ
a co nsilierilor locali la şedinţ
ăeste obligatorie. Cazurile în care absenţ
a este motivatăse stabile sc prin regulamentul de
organizare şi funcţ
ionare a consiliului local. Consilierul local care absen teazăne motivat de douăori con secutiv este sancţ
ionat, în
condiţ
iile reg ulamentului de organizare şi funcţ
ionare a consiliului local.
Art. 41. - Şedinţ
ele co nsiliului local sunt cond use de un preşedinte de şedinţ
ă, ales în condiţ
iile prevăzute la art. 35.
Art. 42. - (1) Şedinţ
ele consiliului l ocal sunt pub lice.
(2) Lucrările şedinţ
elor se de sfăş
oarăîn limba română. În consiliile locale în care consilierii locali aparţ
inând une i minorităţ
i naţ
ionale
reprezintăcel puţ
in o cincime din numărul total, la ş
edin ţ
ele de consiliu se poate folosi şi limba maternă. În aceste cazuri se va
asigura, prin grija primarului, traducerea în limba română. În toate cazurile, documentele şedinţ
elor de con siliu se întocmesc în limba
română.
(3) Dezbaterile din ş
edinţ
ele consiliului local, precum şi modul în care ş
i-a exercitat votul fie care consilier local se consemnează
într-un proces-verbal, semnat de preşedintele de ş
edinţ
ăşi de secretarul uni tăţ
ii administrativ-teritoriale.
(4) Preşedintele de ş
edin ţ
ă, împreunăcu secretarul unităţ
ii administrativ-teritoria le îşi asumă, prin semnătură, resp onsabilitatea
veridicităţ
ii celor consemnate.
(5) La începu tul fiecărei şedinţ
e, secretarul supune spre aprobare procesul -verbal al şedinţ
ei anterioare. Consilierii locali au dreptul
ca, în cadrul şedinţ
ei , să conteste conţ
inu tul procesului-verbal ş
i săceară men ţ
ionarea exactăa opin iilor e xprima te în şedinţ
a
anterioară.
(6) Pro cesul-verbal şi documentele care a u fost d ezbătute în şedinţ
ăse depun într-u n dosar special al ş
edinţ
ei respective, care va fi
numerotat, semnat ş
i sigila t de preşedinte le de ş
edinţ
ăş
i de secretar, dupăaprobarea procesului-verbal .
(7) În terme n de 3 zile de la terminarea şedinţ
ei, secretarul unităţ
ii administrativ-teritoria le afişeazăla sediul primăriei şi, dupăcaz,
pe pagina de i nternet a unităţ
ii administrativ-teritoriale o cop ie a procesului-verbal al ş
e dinţ
ei.
Art. 43. - (1) Ordinea de zi a şedinţ
elor se aprobăde consiliul local, la propunerea celui care, în condiţ
iile art. 39, a cerut întrunirea
consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face n umai pentru p robleme urgente, care nu po t fi amânate pân ăla şedinţ
a
următoare, şi numai cu votu l majorităţ
i i consilierilor locali prezenţ
i. Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se
face numai cu acordul iniţ
i atorului sau dacăacesta nu îndeplineş
te condiţ
iile pre văzute la art. 44.
(2) În cazul neaprobării ordinii de zi, în condiţ
iile prevăzute la alin. (1), nu se acordăindemnizaţ
ia cuvenităconsilierilor locali pentru
ş
edinţ
a respectivă.
Art. 44. - (1 ) Proie ctele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ş
edinţ
ei consiliului lo cal nu pot fi dezbătute dacănu sunt însoţ
ite de
raportul compartime ntului de resort din cadrul aparatulu i de specialitate al prima rului, care este elaborat în termen de 30 de zile d e la

28.03.2007 18:26

Lege nr. 215 (r1) din 23/04/2001

7 of 19

http://legepromo.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=...

înregistrarea proiectului, precum şi de raportu l comisiei d e specialitate a consiliului, cu excepţ
ia cazuri lor prevăzute la art. 39 alin. (2) ş
i
(4).
(2) Dacăra poartele prevăzute la alin. (1) nu sunt întocmite în te rmen de 30 de zile de la înregistrarea proiectulu i, acestea se
considerăimplicit favorabile.
Art. 45. - (1) În exercitarea a tribuţ
iilor ce îi revin con siliul local adoptăhotărâri , cu votul majorităţ
ii membrilor p rezenţ
i, în afarăde
cazurile în care l egea sau regul amentul de organizare şi funcţ
ionare a consiliului cere o altămajorita te.
(2) Se adoptăcu votul majorităţ
ii consilierilor locali în fun cţ
ie următoarel e hotărâri ale consiliulu i local:
a) hotărârile privi nd bugetul local;
b) hotărârile pri vind contractarea de împrumuturi, în condiţ
iile legii;
c) hotărârile prin care se stabilesc impozite şi taxe locale;
d) hotărârile pri vind participarea la programe de dezvoltare jud eţ
eană, regiona lă, zonalăsau de cooperare transfrontalieră;
e) hotărârile privi nd organizarea ş
i dezvoltarea urbanisticăa loca lităţ
ilor şi amenajarea te ritoriului;
f) hotărârile privin d asociere a sau cooperarea cu alte auto rităţ
i publice, cu persoane j uridice române sau străine.
(3) Hotărârile privind patrimoniul se adoptăcu votul a douătrei mi din numărul total al consilierilor loca li în funcţ
ie.
(4) Dacăbugetul lo cal nu poate fi adoptat dupădouăşedinţ
e consecutive, care vor avea loc la un interval de cel mult 7 zile,
activitatea se va desfăş
ura p e baza buge tului anulu i precedent pânăla adop tarea noului buget, dar nu mai târziu de 45 de zile de la
data publicări i legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(5) Consiliul local stabileş
te ca unele ho tărâri săfie luate prin vot secret. Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi
luate în totd eauna p rin vot secret, cu excepţ
iile prevăzute de lege. Procedurile de votare vor fi stabilite prin regulamentul de organizare
ş
i funcţ
ionare a consiliului local.
(6) Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilie ri locali, de primar, viceprimar sau de cetăţ
eni. Redactarea proiectelor se face de
cei care le pro pun, cu sprijin ul secretarului unităţ
ii a dministrativ-terito riale şi al se rviciilor din cadrul apara tului de specialitate al
primarului.
Art. 46. - (1) Nu poate lua parte la del iberare şi l a adoptarea hotărârilor consilierul local care, fi e personal, fie prin soţ
, soţ
ie , afini sau
rude pânăla gra dul al patru lea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusădezbaterilor consiliului local.
(2) Ho tărârile adoptate de consi liul local cu încălcarea dispozi ţ
iilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constatăde către instanţ
a
de contencios administrati v. Acţ
iunea poate fi introdusăde orice persoanăinteresată.
Art. 47. - Hotărârile consiliului local se semnează de preşedintele de şedinţ
ă, ales în condiţ
iile prevăzute la art. 35, ş
i se
contrasemnează, pentru legalitate, de către secretar. În cazul în care preşedintele de ş
edin ţ
ă lipseşte sau refuză săsemne ze,
hotărârea consiliului local se semne azăde 3-5 consilieri locali.
Art. 48. - (1) Secretarul unităţ
ii admi nistrativ-teritoriale nu va contrasemna hotărârea în cazul în care considerăcăaceasta este
ilegală. În ace st caz, va depune în scris ş
i va expune consil iului loca l opinia sa motivată, care va fi conse mnatăîn procesul-verbal al
ş
edinţ
ei.
(2) Secretarul unităţ
ii administrativ-teritoriale va comunica hotărâ rile con siliului local primaru lui ş
i prefectul ui de îndată, dar nu mai
târziu de 10 zile lucrătoare de la da ta adoptării .
(3) Comuni carea, însoţ
ităde eventualele obiecţ
ii cu privire la leg alitate, se face în scris de către secretar ş
i va fi înregistratăîntr-un
registru speci al destinat acestui scop.
Art. 4 9. - (1) Hotărârile cu caracter no rmativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la cunoştinţ
ăpublică, iar cele
individuale, de la data comunicării.
(2) Aducerea la cunoş
tinţ
ăpublicăa hotărârilor cu caracter normativ se face în te rmen de 5 zile de la data comunicării oficia le către
prefect.
Art. 50. - În unităţ
ile administrativ-teritoriale în care cetăţ
enii aparţ
inând unei minorităţ
i naţ
ion ale au o pondere de peste 20% din
numărul locuitorilor hotărâ rile cu caracter normativ se aduc la cunoş
tinţ
ăpublicăşi în limb a maternăa cetăţ
enilo r aparţ
inând minorităţ
ii
respective, iar cele cu caracte r individual se comunică, la cerere, ş
i în limba maternă.
Art. 51. - (1) În exe rcitarea mandatului, consilierii local i sunt în servici ul colectivităţ
i i locale.
(2) Primarul este obligat ca, prin intermediul secreta rului ş
i al aparatului de specialitate, săpu năla dispoziţ
ie consili erilor locali, la
cererea acesto ra, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, informaţ
iile necesare în vederea îndeplinirii mand atului.
(3) Consilierii locali su nt o bligaţ
i ca , în îndeplinire a mandatului, săorganizeze period ic întâlniri cu cetăţ
enii ş
i săacorde aud ienţ
e.
(4) Fiecare consilier local, precum şi viceprimarul sunt obligaţ
i săprezin te un rapo rt anual de activitate, care va fi făcut pub lic prin
grija secretarului.
(5) Pentru participarea la ş
edi nţ
ele consiliulu i lo cal şi ale comisiilor de speci alitate, consilie rul l ocal primeş
te o indemnizaţ
ie stabilită
în condiţ
iile legii.
(6) Consilierii locali au dreptul la decontarea cheltui elilor pe care le efectueazăîn îndeplinirea ma ndatului lor, în condiţ
iil e legii.
(7) Consiliul local poate hotărî dimi nuarea cuantumului indemnizaţ
iei prevăzute la alin. (5) ş
i a cotei în care se face decontarea
conform prevederil or alin. (6), în concordanţ
ăcu posibilităţ
ile de finanţ
are.
Art. 52. - La lucrările consiliului local pot asista şi lua cuvântul, fărădrept de vot, prefectul, preşedintele consiliului j udeţ
ean sau
reprezentanţ
ii acestora, deputaţ
ii şi senatorii, miniştrii şi ceilalţ
i membri ai Guvernului, secretarii şi subsecretarii de stat, ş
efii serviciilo r
publice decon centrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale din unităţ
ile administrativ-teritoria le, în problemele ce privesc
domeniile de responsabilitate a acestor servicii, precum şi persoanele interesate, invita te de primar.
Art. 53. - (1) Locuitorii satelor care nu au consilieri lo cali aleş
i în co nsiliile loca le sunt reprezentaţ
i la ş
edinţ
ele de co nsiliu de un
delegat sătesc.
(2) Delegatul sătesc este ales pe perioada mandatului consiliului local de către o adunare săte ască, constituitădin câte un
reprezentant al fiecărei familii, convocatăşi org anizatăde primar şi desfăşuratăîn prezenţ
a primaru lui sau viceprimarului.
(3) La discutarea problemelor privind satele respective delegaţ
ii săteş
ti vor fi invi taţ
i în mod obligatoriu. Votul ace stora are caracte r
consultativ.
(4) Delegatului sătesc îi sunt aplicabile, în mod coresp unzător, prevederile art. 51 alin. (5) ş
i (6).
Art. 54. - (1) Dupăconstituire consili ul local îş
i organizeazăcomisi i de specialitate, pe princi palele domenii de activita te.
(2) Pot fi membri ai comisiilor d e special itate numai consilierii locali.
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(3) Comisiile de specialita te îşi aleg câ te un preşedinte şi un secretar.
(4) Comisiile de specialita te analizeazăşi avizeazăproiectele d e hotărâre di n domeniul lo r de activitate.
(5) Comisiile de specialita te lucreazăîn ple n şi iau hotărâ ri cu votul majori tăţ
ii membrilo r lor.
(6) Organizarea, funcţ
io narea şi atribuţ
iile comi siilor de specialitate se stabilesc prin regulamentul de organ izare ş
i funcţ
ionare a
consiliului local, respectându-se confi guraţ
ia politicărezultatăîn urma alegerilor locale.
(7) Consiliile locale pot orga niza, din proprie iniţ
iativăsa u la iniţ
iativa primarului, dupăcaz, comisii speciale de analizăş
i verificare,
pe perioadădetermin ată. Componenţ
a comisiei speciale de analizăş
i verificare, obiective le ş
i perioada de desfăşurare a activităţ
ilo r
acesteia se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Membrii comisie i acţ
ioneazăîn l imitele stabi lite prin hotărâre.
SECŢIUNEA a 4-a
Dizolvarea consiliului local
Art. 55. - (1) Consiliul local se dizolvăde drept sau prin referendum l ocal. Consiliu l local se di zolvăde drept:
a) în cazul în care a cesta nu se întruneş
te timp de douălun i consecutiv;
b) în cazul în ca re nu a adoptat în 3 ş
edinţ
e ordina re consecutive nicio hotărâ re;
c) în situaţ
ia în care numărul consilierilor locali se reduce sub jumătate plus unu ş
i nu se poate completa prin supleanţ
i.
(2) Primarul, viceprimarul, secretarul unităţ
ii admi nistrativ-teritoriale sau orice altă perso anăin teresată sesizează instanţ
a de
contencios administrativ cu p rivire la cazurile prevăzute la ali n. (1). In stanţ
a analizeazăsituaţ
i a de fa pt ş
i se pronun ţ
ăcu privire la
dizolvarea consiliului local. Hotărârea instanţ
ei este defin itivăşi se comunicăprefectu lui.
(3) Consil iul local poate fi dizolvat prin referendum lo cal, organizat în condiţ
iile l egii. Referendumul se organize azăca urmare a
cererii adresate în acest sens prefectului de cel puţ
in 25% din numărul cetăţ
enil or cu drept de vot înscrişi pe liste le electorale ale
unităţ
ii administrativ-teritoriale .
(4) Cheltuielile pentru organizarea referendumu lui prevăzut la alin. (3) se supo rtăd in bugetul local.
(5) Referendumul local este organizat, în condi ţ
iile legii, de către o comisie numităprin ordin al prefectului, compusădintr-un
reprezentant al prefectului, câte un rep rezentant al primarului, al consiliului local şi al consiliului judeţ
ean şi un judecător de la
judecătoria în a cărei jurisdicţ
ie se află unitatea admin istrativ-teritorială în cauză. Se cretarul comisiei este asigurat de instituţ
ia
prefectului.
(6) Re ferendumul este valabil dacăs-au prezentat la urne ce l puţ
in jumătate plus unu din număru l total al locuitorilor cu drept de vot.
Activitatea consiliului local înceteazăîna inte de termen dacăs-au pronunţ
at în acest sens cel puţ
in jumătate plus unu din numărul total
al voturilor valab il exp rimate.
(7) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii no ului con siliu lo cal se face de Guvern, la propunerea prefectul ui. Ale gerile se
organizeazăîn termen de maximum 90 de zile de l a rămânerea defi nitivăşi irevocabilăa hotărârii judecătoreşti prin care s-a constatat
dizolvarea consiliului local sau, dupăca z, de la validarea rezultatului refere ndumului.
(8) Pân ăla constituirea noului consili u local, primaru l sau, în absenţ
a acestuia, secretarul unităţ
ii admin istrativ-teritoriale va re zolva
problemele cu rente ale comu nei, oraş
ul ui sau municipiului, potrivit competenţ
elor şi atribuţ
iilor ce îi revin, potrivit legii.
(9) Consiliile locale pot organiza, din proprie i niţ
iativăsau din iniţ
ia tiva primarului, dupăcaz, comisii mixte formate din consili eri locali,
funcţ
ionari publici şi alţ
i specialişti, p e perioadădeterminată. Componenţ
a comisiilor mixte, obiectivele ş
i perioada de desfăşurare a
activităţ
ii acestora se stabil esc prin hotărâ ri ale consiliilor locale. Şe dinţ
ele comisiilor mixte sunt publice.
SECŢIUNEA a 5-a
Suspendarea mandatului de consilier local
Art. 5 6. - (1) Mandatul de consilier local se su spendăde drept numai în cazul în care acesta a fost arestat pre ventiv. Măsura
arestării pre ventive se comunică de îndată de către instanţ
a de judecată prefectului care, prin ordin, constată suspendarea
mandatului.
(2) Suspendarea durează până la încetarea situaţ
iei prevăzute la alin. (1). Ordinul de suspendare se comunică de îndată
consilierului local.
(3) În cazul în care consilierul local al cărui mandat a fost suspendat a fost găsit nevi novat, a cesta are dreptul l a despăgubiri, în
condiţ
iile le gii.
CAPITOLUL III
Primarul şi viceprimarul
Art. 57. - (1) Comunele, oraşele ş
i municipi ile au câte un primar şi un vicep rimar, ia r municipiile reş
edinţ
ăde judeţau un primar şi 2
viceprimari, aleşi în condiţ
iile legii.
(2) Viceprimarul este subordonat primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega a tribuţ
iile sale.
(3) Viceprimarul este ales cu votul majorităţ
ii consilierilor locali în fun cţ
ie, din rându l membrilor acestuia.*)
(4) Schimbarea din funcţ
ie a viceprimarului se poate face de consil iul local, prin hotărâre adop tatăcu votul majo rităţ
ii consilierilor în
funcţ
ie, la propunerea primarul ui sau a unei treimi din numărul consi lierilor locali în funcţ
ie.
(5) Pe durata mandatului, primarul şi viceprimarul primesc o i ndemnizaţ
ie lunară, ca unică formăde remunera re a activităţ
ii
corespunzătoare funcţ
iei de primar, respectiv de viceprimar, şi care reprezintăbaza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi o bligaţ
iilo r
care se determinăîn raport cu veni tul salarial. Primarul ş
i viceprimaru l nu beneficiazăde sporul d e vechime în muncăş
i nici de alte
sporuri prevăzute de l ege.
(6) Durata mandatului constitu ie vechime în muncăşi în speci alitatea studi ilor absolvite.
(7) Pe du rata exercitării mandatului , viceprimarul îş
i p ăstreazăstatutul de consilie r local, fărăa beneficia de indemnizaţ
ia aferentă
acestui statu t.
___________
*) Sintagma "membrilor acestuia" se referăla consilierii locali, membri ai consiliului local.
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Art. 58. - Validarea mandatului pri marului se face p otrivit prevederilo r art. 30 alin. (1)-(5 ), care se aplicăîn mod corespu nzător.
Art. 59. - (1) Rezultatul validării sau invalidării alegerii primaru lui se aduce la cu noş
tinţ
ăprefectului ş
i se prezintăîn şedinţ
a de
constituire a consiliului local sau, dupăcaz, într-o şedinţ
ăextraordinară, de către u n judecăto r desemnat de preşedintele judecătoriei .
(2) În caz de invali dare a alegerii primarului, Gu vernul, la propunerea prefectului, va stabili data a legerilor. Acestea se organizeazăîn
termen de maximum 90 de zile de la data invalidării sau, după caz, de la data rămâne rii definitive ş
i irevocabile a hotărârii
judecătoreş
ti, în condiţ
iile legii.
Art. 60. - (1) Primarul dep une în faţ
a con siliului local jurământul prevăzut la art. 32 alin. (1).
(2) Primarul care refuzăsădepunăjurământul este considerat d emisionat de drept.
Art. 61. - (1) Primarul îndeplineşte o funcţ
ie de autoritate publică.
(2) Pri marul asig urărespectarea drepturilor ş
i libertăţ
ilor fun damentale ale cetăţ
enilor, a prevederilor Constituţ
iei, precum ş
i punerea
în aplica re a legilor, a decretelor Preş
edin telui României, a hotărârilor şi ordonanţ
e lor Guvernului, a hotărâril or consiliul ui local;
dispune măsurile necesare ş
i aco rdăsprijin pentru aplicarea ord inelor şi instrucţ
iunilor cu caracter normati v ale miniştrilor, ale celorlalţ
i
conducători ai autorităţ
ilor administraţ
iei publice centra le, ale prefectului, precum şi a hotărârilor consiliulu i judeţ
ean, în con diţ
iile legii.
(3) Pentru punerea în aplicare a activităţ
ilor date în competenţ
a sa prin actele normative prevăzute la alin. (2), primarul beneficiază
de un aparat de specialitate, pe care îl con duce.
(4) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţ
ionale, în condiţ
iile legii. Compartimentele funcţ
ionale
ale acestuia sunt încadrate cu funcţ
ionari publici şi p ersonal contractual.
(5) Primarul con duce serviciile publice l ocale.
Art. 62 . - (1) Prima rul reprezintăunitatea administrativ-teritorialăîn relaţ
iile cu alte auto rităţ
i publi ce, cu persoanele fizice sau juridice
române ori străi ne, precum şi în justiţ
ie.
(2) Semnul distinctiv al primaru lui este o eşarfăîn culorile drapelului naţ
ional al României.
(3) Eş
arfa va fi purtată, în mod obligatoriu, la solemnităţ
i, recepţ
ii, ceremonii publice şi la celebrarea căsătoriilor.
(4) Modelul eş
arfei se stabileş
te prin hotărâre a Guvernu lui.
Art. 63. - (1) Primarul îndeplineşte următoarele categorii principa le de atribuţ
ii:
a) atribuţ
ii exercitate în calitate de reprezentant al statu lui, în condiţ
iile legii;
b) atribuţ
ii refe ritoare la relaţ
ia cu consiliul local;
c) atribuţ
ii referitoare la bugetul local;
d) atribuţ
ii privin d serviciile publice asig urate cetăţ
enil or;
e) alte atribuţ
ii stabilite prin lege.
(2) În temeiul alin. (1) lit. a), prima rul îndeplineşte funcţ
ia de ofiţ
er de stare civil ăşi de autoritate tutela răşi asigurăfuncţ
ionarea
serviciilor publice locale de profil, atribuţ
ii privind organi zarea ş
i desfăşurarea alegerilor, referendumul ui şi a recensământu lui. Primarul
îndeplineşte şi alte atribuţ
i i stabilite pri n lege.
(3) În exercitarea atrib uţ
iilor prevăzute la a lin. (1) lit. b), primarul:
a) prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţ
ii
administrativ-teritoriale;
b) prezintă, la so licitarea consiliului l ocal, alte rapo arte ş
i informări;
c) elaboreazăproiectele de strate gii privind starea economică, socialăşi de mediu a unităţ
ii administrativ-teritoriale ş
i le supune
aprobării consiliului lo cal.
(4) În exercitarea atrib uţ
iilor prevăzute la a lin. (1) lit. c), p rimarul:
a) exercităfuncţ
ia de o rdonator principal de credi te;
b) întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de în cheiere a exerciţ
iului bugetar ş
i le supune spre aprobare consiliului local;
c) iniţ
iază, în condiţ
iile le gii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emite rea de titluri de valoare în numele unităţ
ii
administrativ-teritoriale;
d) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistra re fiscalăa contribuabil ilor la organul fiscal teritorial, atât a sediului
social principal, cât ş
i a sediului secundar.
(5) În exercitarea atrib uţ
iilor prevăzute la a lin. (1) lit. d), primarul:
a) coordoneazăreal izarea serviciilor publice d e in teres local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul
organismelor p restatoare de servi cii publice şi de utili tate publicăd e interes loca l;
b) ia măsuri p entru prevenirea ş
i , dupăcaz, gesti onarea situaţ
iilor de urgen ţ
ă;
c) ia măsuri pentru organizarea e xecutării ş
i executarea în concret a activităţ
il or din dome niile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d);
d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii , evidenţ
ei statistice, inspecţ
i ei ş
i controlului efectuării serviciilor publice de in teres local
prevăzute la art. 36 al in. (6) lit. a)-d), precu m ş
i a bunuril or din patrimoniul public şi privat al unităţ
ii administrativ-teritoriale;
e) numeşte, sancţ
ioneazăş
i dispune suspend area, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, dupăcaz, a raporturilor de
muncă, în condiţ
iile legii, pentru personalul din cadrul aparatul ui de specialitate, pre cum ş
i pentru cond ucătorii instituţ
iilor şi serviciilo r
publice de in teres local;
f) asigurăelaborarea planuril or urbanistice prevăzu te de lege, l e supune aprobării consiliului local ş
i acţ
ioneazăpentru respectarea
prevederilor acestora;
g) emite avizele, acordurile şi au torizaţ
iile date în competenţ
a sa prin lege şi alte acte normative;
h) asigurărealizarea lucrăril or ş
i ia măsuril e necesare conformării cu p revederile anga jamentelor asu mate în procesu l de integrare
europeanăîn do meniul protecţ
iei mediului ş
i gospod ăririi apelo r pentru serviciile furnizate cetăţ
en ilor.
(6) Pentru exerci tarea corespunzătoare a atribuţ
iilor sale, primarul colaboreazăcu serviciile publice deconcentrate a le ministerelor ş
i
celorlalte orga ne de specialitate ale a dministraţ
iei publice centrale din unităţ
i le administrativ-teritoriale, precum şi cu consiliul judeţ
ean.
(7) Numire a conducătorilor instituţ
iilor ş
i serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilo r
ş
i criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea pri marului, în condiţ
iile legii. Numirea se face prin dispo ziţ
ia primarului, având
anexat contractul de management.
Art. 64. - (1) În exercitarea atribu ţ
iilor de autoritate tutelarăş
i de ofiţ
er de stare civilă, a sarcinil or ce îi revin din actele normative
privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăş
urarea alegerilor, la lua rea măsurilor de protecţ
ie civilă, precum ş
i a altor atribuţ
ii
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stabilite prin lege, primarul acţ
ioneazăşi ca reprezentant al statului în comuna sau în oraşul în care a fost ales.
(2) În acea stăcalitate, primarul poate solicita prefectului, în condiţ
iile legii, sprijin ul cond ucătorilor serviciilor publice deconcentrate
ale ministerelo r şi ale celorla lte organe de speciali tate a le ad ministraţ
iei publice centrale din unităţ
ile administrativ-teritoriale, dacă
sarcinile ce îi revin nu pot fi re zolva te prin aparatul de specialitate.
Art. 65. - Atribuţ
iile de ofiţ
er de stare ci vilăşi de autoritate tutelarăpot fi delegate ş
i secretarului uni tăţ
i i administrativ-teritoriale sau
altor funcţ
iona ri publici din aparatul de sp ecialitate cu competenţ
e în acest domeniu, potrivit legii.
Art. 66. - (1) Primarii comunelor pot angaja, în limita numărului maxim de posturi aprobate, un consilier personal. Primarii oraşelor,
municipiilor ş
i ai munici piilor reşedinţ
ăde judeţpot înfiinţ
a, în limita numărulu i maxim de posturi apro bate, cabinetul primarului,
compartiment distinct format din:
a) maximum 3 perso ane la oraş
e şi municipii;
b) maximum 5 persoane la munici pii reşedinţ
ăde judeţ
.
(2) Personalul prevăzut la alin. (1) este numit ş
i eliberat din funcţ
ie de către pri mar.
(3) Personalul pre văzut la alin. (1) îşi desfăş
o arăactivitatea în baza unui contract individual de muncăpe d uratădeterminată,
încheiat în co ndiţ
iile legii, pe durata man datului primaru lui.
(4) Atribuţ
iile p ersonalulu i prevăzut la alin. (1) se stabilesc pri n dispoziţ
ie a primarului.
Art. 67. - (1) Primarul ge neral al muni cipiului Bucureş
ti, asimilat demnitaru lui, poate înfiinţ
a în limita numărului maxim de posturi
aprobate, ca binetul primarului gene ral, compartime nt distinct, ca re cuprinde următoarele funcţ
ii de execuţ
ie de specialitate: directorul
de cabinet, 3 asistenţ
i de cabinet, 8 consil ieri personali, 2 secretari personali şi 2 curieri personali.
(2) Salarizarea personalului din cadrul cab inetului primarului gene ral al mun icipiului Bucureş
ti se va face po trivit cap. II lit. B din
anexa nr. 1 la Ordon anţ
a Guve rnului nr. 3/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salari zat
potrivit Ordonanţ
ei de urgenţ
ăa Guvernului nr. 24/2000 pri vind sistemul d e stabilire a salariilor de bazăpentru personalul contractual din
sectorul bugeta r şi personalului salarizat potrivit anexelo r nr. II ş
i III la Lege a nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de
bazăîn sectorul bugetar ş
i a indemnizaţ
iilor pentru persoan e care ocupăfuncţ
ii de de mnitate publică, apro batăcu modificări prin
Legea nr. 323/ 2006 .
Art. 68. - (1) În exerci tarea atribuţ
iilor sale primarul emite dispoziţ
ii cu caracter normativ sau ind ividual. Acestea devin executorii
numai dupăce sunt aduse l a cunoş
tinţ
ăpublicăsau d upăce au fost co municate persoanelor interesate, dupăcaz.
(2) Prevederile art. 4 8 şi ale art. 49 alin. (2) se aplicăîn mod corespunzător.
Art. 69. - (1) Mandatul primarului este de 4 ani şi se exercităpânăla depu nerea jurământului de către primarul nou-ales. Mandatul
primarului poate fi prelung it, prin lege org anică, în caz de război, calamitate naturală, dezastru sau sinistru de osebit de grav.
(2) Mandatul primarului înceteazăde drept în condiţ
ii le legii statu tului aleş
ilo r locali, precu m ş
i în următoarele situaţ
ii:
a) dacăacesta se aflăîn imposib ilitatea exercitării funcţ
iei datorităunei boli grave, certificate, care nu permite desfăşurarea activităţ
ii
în bune condiţ
ii timp de 6 luni pe parcursu l unui an calendaristic;
b) dacăacesta nu îş
i exercită, în mod nejustificat, mandatul timp de 45 de zil e consecutiv.
(3) În cazurile pre văzute la alin. (2), pre fectul, prin ordin, ia act de încetarea mandatulu i primarului.
(4) Ordinul prefectului poate fi atacat de prima r la instanţ
a de contencios administrativ în termen de 10 zile de l a comunicare.
(5) Instanţ
a de conte ncios admini strativ este obligatăsăse pronun ţ
e în termen de 30 de zile. În acest caz, procedura prealabilănu
se mai efectu ează, iar hotărârea primei instanţ
e este definiti văş
i irevocabilă.
(6) Data organizării alegeril or pentru funcţ
ia de primar se stabileşte de Guvern, la propu nerea prefectului. Acestea se organizeazăîn
termen de maximu m 90 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4) sau de la data pronunţ
ării hotărârii instanţ
ei, în condiţ
iile
alin. (5).
Art. 70. - (1) Mandatul primarului înceteazăca urmare a rezultatulu i unui referendum local având ca obiect demiterea acestuia,
organizat în condiţ
iile legi i, conform procedu rii prevăzute la art. 55 alin. (3)-(7).
(2) Referendumul pentru încetarea mandatului primarului se organizeazăca urmare a cererii adresate în acest sens pre fectului de
locuitorii comunei, o raş
ului sau municipiului, ca urmare a nesocoti rii de către acesta a intereselor generale ale colectivităţ
ii locale sau
a neexercitării atribuţ
iilor ce îi revin, potrivit legii, inclusiv a celor pe care le exercităca reprezentant al statului.
(3) Cererea va cuprind e motivele ce au stat la baza acesteia, numele şi prenumel e, data şi locul naş
terii, seria ş
i numărul b uletinului
sau ale cărţ
ii de identitate şi semnătura o lografăale cetăţ
enilor care au solicitat org anizarea referendumului.
(4) Organizarea referendumul ui trebuie săfie solicita tă, în scris, de cel puţ
i n 25% dintre locuitorii cu drept de vot. Acest procent
trebuie săfie realizat în fiecare dintre localităţ
ile compone nte ale comun ei, oraş
ului sau municipiu lui.
Art. 71. - (1) Ma ndatul primarului se supendăde drept numai în cazul în care acesta a fost arestat pre ventiv. Măsura arestării
preventive se comunicăde îndatăde către instanţ
a de judecatăprefectului care, prin ordin, constatăsuspend area mandatului.
(2) Ordinul de su spendare se comunicăde în datăprimarului .
(3) Suspendarea dureazăpânăla încetarea si tuaţ
iei prevăzute la alin. (1).
(4) Dacăprimarul suspendat din funcţ
ie a fo st găsit nevinovat, ace sta are dreptul, în condiţ
iile leg ii, la plata drepturilor salariale
corespunzătoare p erioadei în care a fost suspe ndat.
(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplicăşi viceprimarului.
Art. 72. - (1) În caz de vacanţ
ăa funcţ
iei de primar, precum şi în caz de suspendare din funcţ
ie a acestuia, atribuţ
iile ce îi sunt
conferite prin prezenta lege vor fi exercitate de drept de viceprimar sau, d upăcaz, de unul dintre viceprimari, d esemnat de consiliul
local cu votul secret al majorităţ
ii consilierilor locali în funcţ
ie.
(2 ) În situaţ
ia prevăzutăla alin. (1), consiliul local poate delega, prin hotărâre, din rândul membrilor săi, un consilier local care va
îndeplini temporar atribuţ
iile viceprimarulu i.
(3) În situaţ
ia în care sunt susp endaţ
i din funcţ
ie, în acelaşi timp , atât primarul, cât ş
i viceprimarul, consiliul local deleagăun consilie r
local care va înd eplini atât atri buţ
iile primaru lui, cât şi pe cele ale viceprimarului, pânăla încetarea suspendării.
(4) Dacădevin vacante, în acelaşi timp, atât funcţ
ia de primar, cât ş
i cea de viceprimar, consiliul local alege un nou viceprimar,
prevederile a lin. (1) şi (2) aplicându-se până la alegerea unui nou primar. Data organizării alegerilor pentru fun cţ
ia de primar se
stabileş
te de Guvern , la propunere a prefectulu i. Alegerile se organizeazăîn termen de maximum 90 de zil e de la vacanta rea funcţ
iei
de primar.
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CAPITOLUL IV
Instituţ
iile, serviciile publice de interes local
şi aparatul de specialitate al primarului
Art. 73. - Consiliile locale pot înfiin ţ
a ş
i organiza instituţ
ii şi servicii publice de interes local în principalele domenii de activitate,
potrivit specificului ş
i nevoilo r locale, cu respectarea prevederilor legale ş
i în limita mijloacelor financiare de ca re dispun.
Art. 74. - (1) Numi rea şi eliberarea din funcţ
ie a personalului din cadrul instituţ
i ilor şi serviciilor publ ice de interes local se fac de
conducătorii acestora, în co ndiţ
iile legii.
(2) Numirea şi e liberarea di n fu ncţ
ie a person alului din aparatul de sp ecialitate al primarului se fac de primar, în co ndiţ
iile legii.
Art. 75. - Funcţ
ionarii din cadrul i nstituţ
iilor ş
i serviciilor pu blice de interes local şi din cadrul aparatului de spe cialitate a l primarului
se bucurăde stabilitate în funcţ
ie, în condiţ
i ile legii.
Art. 76. - (1) În raporturile dintre cetăţ
en i şi autorităţ
ile a dministraţ
iei publice locale se foloseş
te limba ro mână.
(2) În unităţ
ile administrativ-teritoriale în care cetăţ
enii aparţ
inând unei minorităţ
i naţ
ionale au o pondere de peste 20% din numărul
locuitorilor, în raporturile lo r cu autori tăţ
ile administra ţ
iei publice locale, cu aparatul de specialitate şi organismele subordonate
consiliului local, a ceştia se pot adresa, oral sau în scris, şi în limba lor maternăş
i vor primi răspunsul atât în limba română, cât şi în
limba maternă.
(3) În condiţ
i ile prevăzute la al in. (2), în posturil e care au atribuţ
i i privind relaţ
ii cu publicul vor fi încadrate şi persoane care cunosc
limba maternăa cetăţ
enilor a parţ
inând mino rităţ
ii respective .
(4) Autorităţ
ile administraţ
iei publice locale vor asigura inscripţ
ionarea denumirii localităţ
ilor şi a instituţ
iilor publice de sub autoritatea
lor, precum şi a fişarea anunţ
uril or de in teres public şi în limba maternăa cetăţ
enilor aparţ
inând minorităţ
ii respective, în condiţ
iile
prevăzute la alin . (2).
(5) Actele oficiale se întocmesc în mod obli gatoriu în limb a română.
Art. 77. - Primarul, viceprimarul, secretarul unităţ
i i administrativ-teritoriale ş
i ap aratul de specialitate al primarului constituie o
structură funcţ
ională cu activitate permanentă, d enumită primăria comune i, o raş
ului sau municipiului, care duce la îndeplinire
hotărârile consiliului local şi dispozi ţ
iile primarulu i, soluţ
ionând problemel e curente ale colectivităţ
ii lo cale.
CAPITOLUL V
Administraţ
ia publicăa municipiului Bucureş
ti
Art. 78. - Municipiul Bucureşti este organi zat în 6 subdiviziuni administrativ-teritoriale, numite sectoare.
Art. 79 . - (1) Sectoarele municipiul ui Bucureş
ti au câte un primar şi un viceprimar, iar muni cipiul Bucureş
ti a re un primar gene ral şi 2
viceprimari.
(2) Validarea alegerii primarulu i general al municipiului Bucureşti se face de preş
edintele Tribunalulu i Bucureş
ti, în condiţ
iile
prezentei legi .
Art. 80 . - Autorităţ
ile admin istraţ
iei publice locale din municipiul Bucureşti sunt Consiliul General al Municipiu lui Bucureşti ş
i consiliile
locale ale sectoarelor, ca a utorităţ
i deliberative, precum ş
i primarul genera l al municipiului Bucure ş
ti şi primarii sectoarel or, ca autorităţ
i
execu tive, alese în co ndiţ
iile legii pentru alegerea autorităţ
il or administraţ
i ei publice lo cale.
Art. 81. - (1) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureş
ti se constituie, funcţ
ionea zăşi pot fi dizolvate în condiţ
iile
prevăzute de dispoziţ
iile prezentei l egi pentru consiliile lo cale, care se apl icăîn mod co respunzător.
(2) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureş
ti exercită, în principal, următoarele atribuţ
ii:
a) aleg, din rân dul consi lierilor, co nsilierul care conduce şedinţ
ele consiliului, precum şi un viceprimar; aceş
tia îşi păstreazăcalitatea
de consilier;
b) aprobăregulamentul de organizare ş
i funcţ
ionare a consiliului;
c) avizeazăstudii, prognoze şi programe de dezvoltare e conomico-socială, de orga nizare ş
i amena jare a teritoriului ş
i urbanism,
inclusiv particip area l a prog rame de dezvoltare regionalăş
i zonală, în condiţ
iile legi i, pe care le supune spre aprobare Co nsiliului
Ge neral al Municipiului Bucureşti ;
d) aprobăbugetul local, împrumuturile, virările de credite ş
i modul de util izare a rezervei bugetare; a probăcontul de încheiere a
exerci ţ
iului bugetar; stabilesc impozite ş
i taxe locale, precum ş
i taxe specia le, în cond iţ
iile legii;
e) aprobă, la propunerea primarului , în condiţ
iile legii, organigrama, statul de funcţ
i i, numărul de persona l ş
i regulamen tul de
organizare ş
i funcţ
ionare ale aparatului de specialitate şi ale serviciil or publice de interes local.
f) admi nistrează, în co ndiţ
iile legii, bunurile proprietate publi căsau p rivatăa municipiului, de pe raza sectorului , pe baza hotărârii
Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
g) hotărăsc cu privire la conce sionarea sau închirierea serviciilor publi ce de sub autoritatea lor, în cond iţ
iile legii;
h) înfiinţ
eazăinstituţ
ii, so cietăţ
i comerciale şi servicii publice; instituie, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, norme de
organizare şi fu ncţ
ionare pentru instituţ
iile şi serviciile p ublice, precum şi pentru soci etăţ
ile comerciale pe care le înfiinţ
eazăsau care
se aflăsub au toritatea lor; numesc ş
i elibereazădin funcţ
ie, în condiţ
i ile leg ii, con ducătorii i nstituţ
iilor publice şi a i serviciilor publice de
interes local;
i) aprobă, în condiţ
iile legii, p lanurile urba nistice zo nale şi d e detaliu ale sectoarelor, pe care le comunicăConsiliului General al
Municipiului Bucureş
ti; aprob ă, în limitele comp etenţ
elor lor, documenta ţ
iile tehnico-economice pentru lu crările d e investiţ
ii de interes
local şi asigurăcondiţ
ii le necesare pentru realizarea lor, în concordanţ
ă cu prevederile pl anului urbanistic general al mun icipiului
Bucureşti ş
i ale regulamentului aferent;
j) asig ură, p otrivit competenţ
elor lor, condiţ
iile necesare bunei funcţ
ionări a institu ţ
iilor ş
i serviciil or publice de educaţ
ie, sănătate,
cultură, tineret ş
i sport, apărarea o rdinii publ ice, de interes local; urmăresc ş
i controleazăactivitatea acestora;
k) contribuie la organizarea activităţ
ilor ş
tiinţ
i fice, culturale, artistice, sporti ve ş
i de agrement;
l) contribuie la asigurare a ordinii publice, analizea zăactivitatea Poliţ
i ei Comunitare şi propune măsu ri de îmbunătăţ
ire a acesteia;
m) acţ
ionea ză pentru protecţ
ia şi refacerea mediului, în scopul creş
terii ca lităţ
ii vieţ
ii; contribuie la protecţ
ia , conservarea,
restaurarea şi p unerea în valoare a monumentelor istorice ş
i de arhitectură, a parcurilor şi a reze rvaţ
iilor naturale;
n) contribu ie la realizarea măsurilor de protecţ
ie ş
i asistenţ
ăsocială, asigurăp rotecţ
ia drepturilor copilului, potrivit le gislaţ
iei în
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vigoare; aprobăcriteriile pentru repartizarea locuinţ
elor sociale; înfiinţ
eazăşi asigurăfuncţ
ionarea u nor instituţ
ii d e binefacere de
interes local;
o) înfiinţ
ează ş
i organizeazătârguri, pieţ
e, oboare, locuri şi parcuri de distracţ
ie, baze sportive ş
i asigură buna funcţ
ionare a
acestora;
p) hotărăsc, în condiţ
iile legii , cu acordul Consiliului Gen eral al Municipiului Bucureşti, cooperarea sau asocierea cu autorităţ
i ale
administraţ
iei publice locale din ţ
arăsau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţ
ii naţ
i onale ş
i internaţ
iona le ale autorităţ
ilo r
administraţ
iei publice locale, în vederea promovării unor in terese comune ;
q) hotărăsc, în con diţ
iile legii, cu acordul prealabi l al Con siliului General al Municipiului Bucu reş
ti, co operarea sau asocierea cu
persoane juridice române sau străine, cu organizaţ
i i neguverna mentale şi cu alţ
i parteneri sociali, în vederea finanţ
ării şi realizării în
comun a unor a cţ
iuni, lucrări , servicii sau proiecte de interes public local;
r) asigurălibe rtatea comerţ
ului ş
i încurajeazălibera iniţ
iativă, în condiţ
iile legii;
s) sprijină, în condiţ
iile l egii, activitatea cultelor religioase.
(3) Atribuţ
ii le prevăzute la alin. (2) lit. c)-h), p) ş
i q) pot fi exercitate numai pe baza împuternicirii exp rese date prin hotărâre a
Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
(4) Co nsiliile lo cale ale sectoarelor exercităşi alte atribuţ
ii stabilite prin lege sau delegate de Consiliul General al Mun icipiului
Bucureşti.
Art. 82. - Consiliul General al Municipiului Bucureşti se consti tuie, funcţ
ioneazăş
i îndep lineş
te atribuţ
i ile prevăzute de dispoziţ
iile
prezentei legi pentru consil iile locale, care se aplicăîn mod corespunzător.
Art. 83. - (1) Primarii şi viceprimarii sectoarelor municipiul ui Bucure ş
ti funcţ
ioneazăîn condiţ
iile prevăzute de dispoziţ
iile prezentei
legi pentru primarii ş
i viceprimarii comunelor şi oraşelor şi îndeplinesc atribuţ
ii le stabilite de lege pentru aceştia, cu excepţ
ia celo r
referitoare l a consultarea populaţ
i ei prin referendum, organizat p entru solu ţ
ionarea problemelor locale de intere s deoseb it, şi la
măsurile prevăzute de lege pentru d esfăş
urarea adunărilor pu blice, care se exerci tă numai de primarul general al mun icipiului
Bucureşti.
(2) Prima rilor şi vicep rimarilor se ctoarelor municipiului Bu cureşti li se aplicăîn mod corespunzător dispoziţ
iile prezentei legi cu privire
la suspendare şi demitere.
(3) Primarul genera l ş
i viceprimarii municip iului Bucureş
ti funcţ
ioneazăşi îndeplinesc atribuţ
iile pre văzute de dispoziţ
iile prezentei
legi pentru primarii ş
i viceprimarii comun elor şi oraşelor, care se apli căîn mod corespunzător.
(4) Pri marului general şi vicep rimarilor mu nicipiulu i Bucureşti li se aplicăîn mod corespunzător dispoziţ
iile prezentei legi cu privire la
suspendare şi demitere.
Art. 84. - Secretarilor secto arelor municipi ului Bucureş
ti şi secretarului general al municipiul ui Bucureş
ti le sunt ap licabile în mod
corespunzător prevederile cap. X.
Art. 85. - Hotărârile Consil iului General al Municipiului Bucureş
ti ş
i dispoziţ
iile cu caracter normativ ale primarului general sunt
obligatorii ş
i pentru autorităţ
ile admini stra ţ
iei publice locale orga nizate în sectoarele municipiului Bucureşti.
Art. 86 . - (1) Primarul gene ral al municipiului Bucureş
ti împreunăcu primarii sectoarelor municipiului Bucureş
ti se întrunesc cel puţ
in
o datăpe lună, la convocarea primarul ui g eneral sau la propunerea a cel puţ
in 3 primari de sectoare. La şedinţ
e se analizeazămodul
în care sun t duse la îndeplin ire hotărârile Consiliului General al Munici piului Bucureşti şi dispozi ţ
iile cu caracter n ormativ ale primarului
general şi se prezintăinformări reciproce privitoare la activitatea consiliilor l ocale de sector, avându-se în vedere corelarea uno r
activităţ
i nece sare în vederea bunei fun cţ
i onări a administraţ
iei municipiulu i Bucureş
ti. La ş
edinţ
e participă de drept ş
i prefectul
municipiului Bucureşti.
(2) Primarii se cto arelor p articipăd e drept la şedinţ
ele Consiliului General al Municipiului Bu cureşti şi pot avea inte rvenţ
ii la
dezbaterea prob lemelor aflate pe ordinea de zi.
(3) La şedinţ
ele comisiilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti pot participa preş
edinţ
ii comisiilor de specia litate ale
consiliilor l ocale de sector.
(4) Preş
edinţ
ii comisiilor de specialitate ale consili ilor locale de sector au dreptul săintervin ăla discuţ
ii , fărăa avea drept de vot.
CAPITOLUL VI
Consiliul judeţ
ean
SECŢIUNEA 1
Constituirea şi componenţ
a consiliului judeţ
ean
Art. 87. - (1) Consiliul judeţ
ean este autoritatea administraţ
iei publice locale, constituităla n ivel jud eţ
ean pentru coordonarea
activităţ
ii consiliilor comunale, orăşeneşti ş
i municipale, în vederea rea lizării servicii lor publice de interes judeţ
e an.
(2) Consiliul judeţ
ean este compus di n consilieri judeţ
eni, aleşi prin vot universal, egal, direct, secret ş
i l iber exprimat, în condiţ
iile
legii.
Art. 88 . - Numărul membrilor fiecărui consiliu judeţ
ean se stabileş
te prin ordin al prefectului, în fun cţ
ie de numărul locuitorilo r
judeţ
ului, raportat de Institutul Naţ
iona l de Statisticăla data de 1 i anuarie a anu lui în cu rs sau, dupăcaz, la d ata d e 1 iulie a anului
care precedăalegerile, du păcum urmează:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Numărul
Numărul
locuitorilor judeţului
consilierilor
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- până la
350.000
31
- între 350.001 - 500.000
33
- între 500.001 - 650.000
35
- peste
650.000
37
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Art. 89. - Pentru validarea mandatelor consilierilor judeţ
eni se a plicăîn mod corespunzător proced ura p revăzutăla art. 30, instanţ
a
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competentăfiind tribunalul.
Art. 90. - La constitu irea consiliu lui judeţ
ean se aplicăîn mod corespunzător dispoziţ
iile art. 31-35.
SECŢIUNEA a 2-a
Atribuţ
iile consiliului judeţ
ean
Art. 91. - (1) Consiliul judeţ
ean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţ
ii:
a) atribu ţ
ii privind orga nizarea şi funcţ
ionarea aparatului de spe cialitate al consiliulu i ju deţ
ean, ale instituţ
iilor ş
i serviciilor publice de
interes judeţ
ean ş
i ale societăţ
ilor come rciale ş
i regiilor autonome d e interes judeţ
ean;
b) atribuţ
ii privin d dezvoltarea economico-soci alăa judeţ
ulu i;
c) atribuţ
ii pri vind gestionarea patrimoniului judeţ
ului;
d) atribuţ
ii privin d gestiona rea serviciilor pu blice din subordine;
e) atribuţ
ii pri vind cooperare a interinstituţ
ională;
f) alte atribuţ
ii prevăzute de lege.
(2) În exercitarea atrib uţ
iilor prevăzute la a lin. (1) lit. a), consiliul judeţ
ean:
a) alege, din rândul consil ierilor jude ţ
eni, un preş
ed inte ş
i doi vice preş
edinţ
i;
b) hotărăşte înfiinţ
area sau reorganizarea de instituţ
ii, servicii publice ş
i societăţ
i comerci ale de interes judeţ
ean, precum ş
i
reorganizarea regiilor autonome de interes judeţ
ean, în cond iţ
iile legii;
c) aprobăre gulamentul de organizare şi funcţ
ionare a consiliului j udeţ
ean, organi grama, statul de funcţ
ii, regulamentu l de organizare
ş
i funcţ
iona re ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţ
iilor ş
i serviciilo r publice de interes judeţ
ean şi ale societăţ
ilo r
comerciale şi regiilor auton ome de interes judeţ
ean;
d) exercită, în numele judeţ
ului, toate drepturile şi obligaţ
ii le corespunzătoare participaţ
iilor deţ
inu te la societăţ
i comerciale sau regii
autonome, în condiţ
iile legii;
e) numeşte, sancţ
ioneazăş
i dispune suspend area, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, dupăcaz, a raporturilor de
muncă, în con diţ
iile legii, pentru conducătorii instituţ
iilor ş
i servicii lor publice de interes judeţ
e an.
(3) În exercitarea atrib uţ
iilor prevăzute la a lin. (1) lit. b), consiliul judeţ
ean:
a) aprobă, la p ropunerea preşedintelui consiliului judeţ
ean, bugetul propriu al ju deţ
ului, virările d e credite, modul de utilizare a
rezerve i bugetare şi contul de încheiere a exerciţ
iului b ugetar;
b) aprobă, la propunerea preşedintelui co nsiliului judeţ
ean, con tractarea ş
i/sau garantarea împrumuturilor, precum ş
i contractarea de
datorie publicălocalăp rin emisiuni de titluri de valoa re în numele ju deţ
ului, în condiţ
iile legii ;
c) stabileş
te impozite ş
i taxe jude ţ
ene, în condiţ
iil e legii;
d) adoptăstrategii, p rognoze şi programe de dezvoltare eco nomico-socialăşi d e mediu a judeţ
ului, pe baza propunerilor primite de
la consiliile locale; dispu ne, aprobăşi urmăreşte, în cooperare cu auto rităţ
ile administraţ
iei publice locale comunale şi orăş
eneşti
interesate, măsurile necesa re, inclusiv cel e de ordin financiar, pentru realizarea acestora;
e) stabileşte, pe baza avizului consi liilor locale ale u nităţ
ilor administrativ-teritoriale imp licate, proiectele de o rganizare şi amenajare
a teritoriului judeţ
ului, precum şi de dezvoltare urbanisticăgenerală a acestuia şi a unităţ
ilor administrativ-teritoriale componente;
urmăreşte modu l de realizare a acestora, în cooperare cu autorităţ
ile administraţ
iei publice locale comunale, o răş
eneşti sau
municipale i mplicate;
f) aprobădocumentaţ
iile tehnico-econo mice pentru lu crările de investiţ
ii de interes judeţ
ean, în li mitele şi în condiţ
iile leg ii.
(4) În exercitarea atrib uţ
iilor prevăzute la a lin. (1) lit. c), consiliul jud eţ
ean:
a) hotărăş
te darea în administrare , concesionare a sa u închirierea bunurilor prop rietate publicăa judeţ
ului, dupăcaz, precum ş
ia
serviciilor publice de inte res judeţ
ean, în condiţ
iile l egii;
b) hotărăş
te vânzarea , concesiona rea sau închiri erea bunuril or proprietate privatăa judeţ
ului, dupăcaz, în cond iţ
iile legii;
c) atribuie, în condiţ
iile le gii, denumiri de obiective de i nteres jude ţ
ean.
(5) În exercitarea atrib uţ
iilor prevăzute la a lin. (1) lit. d), consiliul judeţ
ean:
a) asigură, potrivit competenţ
elor sale şi în condiţ
iile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţ
ean
privind:
1. educaţ
ia;
2. servici ile sociale pentru protecţ
ia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstn ice, a familiei ş
i a al tor persoane sau
grupuri aflate în nevoie socială;
3. sănătatea;
4. cultura;
5. tineretul;
6. sportul;
7. ordinea publică;
8. situaţ
iile de urgenţ
ă;
9. protecţ
ia şi re facerea mediului;
10. conservarea, resta urarea ş
i punerea în valoa re a monumente lor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice ş
i
rezerva ţ
iilor natura le;
11. evidenţ
a persoanelor;
12. podurile şi drumurile pu blice;
13. serviciile comunitare de utilitate publicăde interes judeţ
ean, precum şi alimentarea cu gaz metan ;
14. alte servicii publice stabilite prin lege;
b) sprijină, în condiţ
iile legii, activitatea cultelor religi oase;
c) emite avizele, a cordurile ş
i autorizaţ
iile da te în competenţ
a sa prin lege;
d) acordăconsultanţ
ăîn domenii specifi ce, în condiţ
i ile legii, uni tăţ
ilor administrativ-teritoriale din judeţ
, la ce rerea acestora.
(6) În exercitarea atrib uţ
iilor prevăzute la a lin. (1) lit. e), consiliul judeţ
ean:
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a) hotărăş
te, în co ndiţ
iile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, in clusiv cu parteneri din societatea
civilă, în vederea fi nanţ
ării ş
i realizării în comun a unor acţ
iuni, lucrări, servicii sau proiecte d e interes public judeţ
ean;
b) hotărăş
te, în co ndiţ
iile legii, înfrăţ
irea j udeţ
ului cu unităţ
i administrativ-teritoriale di n alte ţ
ări;
c) hotărăşte , în condiţ
iile legii, coopera rea sau aso cierea cu a lte unităţ
i administrativ-teritoriale din ţ
a răori din străinătate , precum ş
i
aderarea la asociaţ
ii naţ
ionale ş
i internaţ
ionale ale autorităţ
ilor administraţ
iei p ublice loca le, în vederea promovării unor interese
comune.
Art. 92. - Persoanele împuternicite săreprezinte interesele unităţ
ii admi nistrativ-teritoriale în societăţ
i comerciale, reg ii autonome de
interes judeţ
ean, asociaţ
ii de dezvoltare intercomuni tarăşi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre
a consiliulu i judeţ
ean, în condiţ
iile legii, respectând configuraţ
ia politicărezul tatădupăalegerile local e.
SECŢIUNEA a 3-a
Funcţ
ionarea consiliului judeţ
ean
Art. 93. - (1) Consiliul judeţ
ean se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau
de catastro fă.
(2) Consiliul j udeţ
ean îşi exercitămandatul de la data constituirii pânăla data declarării ca legal constituit a consi liului nou -ales.
Art. 94. - (1) Consiliul judeţ
ean se întruneş
te în şedinţ
ăordinarăîn fiecare lună, la convocarea preşedintelui con siliului judeţ
ean.
(2) Consiliul judeţ
ean se poate în truni ş
i în şedinţ
e extraordinare ori de câte ori este necesar, la cere rea preşedintelui sau a cel puţ
in
unei treimi din n umărul membrilor consiliului ori la solicitarea pre fectului, adresată preş
edintelui consiliului judeţ
ean, în cazuri
excep ţ
ionale care ne cesită adoptarea de măsuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea urmărilor calamităţ
ilor,
catastrofelor, i ncendiilor, ep idemiilor sau epizootiilor, precum şi pen tru a părarea ordin ii şi linişti i publice.
(3) Convocare a consiliului judeţ
ean se face în scris, prin intermediul secretarului g eneral al judeţ
ului, cu cel puţ
in 5 zile înaintea
ş
edinţ
elor ordi nare sau cu cel mult 3 zile îna intea celor extraordinare.
(4) În caz de fo rţ
ămajorăşi de maximăurgen ţ
ăpentru rezolvarea intereselor locuitorilor judeţ
ului convocarea consiliul ui jude ţ
ean se
face de îndată.
(5) În invitaţ
ia la ş
edinţ
ăse vor p reciza data, ora, locu l desfăşurării ş
i ordinea de zi a acesteia .
(6) În situaţ
ia în care preş
edintele consiliului judeţ
ean se aflăîn imposibilita tea de a co nvoca consi liul în şedinţ
ăordina ră, aceasta se
va face de către vicepreş
edintele desemnat în condiţ
iile art. 1 07.
(7) Ordinea de zi a ş
edinţ
ei consiliului judeţ
ean se aduce la cunoştinţ
ălocu itorilor judeţ
ului prin mass-media sa u pri n orice alt mijloc
de publicitate.
(8) În judeţ
ele în care cetăţ
enii aparţ
inând unei minorităţ
i naţ
ionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitoril or ordine a de zi
se aduce la cunoştinţ
ăpub licăş
i în limba maternăa cetăţ
enilor aparţ
inând minorităţ
ii respective.
(9) În toate cazuri le convocarea se consemneazăîn procesul-verbal al ş
edinţ
ei.
Art. 95. - (1) Şedinţ
ele consiliului j udeţ
ean se desfăşoarăle gal în prezenţ
a ma jorităţ
ii consilierilor judeţ
eni în funcţ
ie.
(2) Prezenţ
a consilierilor judeţ
eni la şedinţ
ăeste obliga torie. Cazurile în care se considerăcăabsenţ
a este de terminatăde motive
temeinice se vor stabi li prin regula mentul de organi zare şi funcţ
ionare a consiliului j udeţ
ean. În situaţ
ia în care un consilier judeţ
ean
absentează de două ori consecutiv fără motive temei nice, el poate fi sancţ
ionat în condiţ
ii le regulamentului de organizare ş
i
funcţ
ionare a consiliului j udeţ
ean.
Art. 96. - (1) Şedinţ
ele consiliului judeţ
ea n sunt conduse de preşedinte sau, în lipsa acestuia, de vi cepreşedintel e desemnat în
condiţ
iile art. 107.
(2) În cazul în care, din motive întemeiate, lipse ş
te şi vicepreş
edi ntele desemnat în condiţ
iile art. 107, ş
e dinţ
a va fi condusăde
celălalt vicepre ş
edinte sau d e un consilier judeţ
ean, ales cu votul majorităţ
ii consilierilor judeţ
eni prezenţ
i.
Art. 97 . - (1) În exercitarea a tribuţ
iilor ce îi revin, consiliul judeţ
e an adoptăhotărâri cu votul majorităţ
ii membrilor prezenţ
i, în afarăde
cazurile în care l egea sau regul amentul de organizare şi funcţ
ionare a consiliului cere o altămajorita te.
(2) Proiecte le de h otărâri pot fi propuse de consilieri judeţ
eni, de pre ş
edintele consiliului judeţ
ean, de vicepreş
edinţ
ii co nsiliului
judeţ
ean sau de cetăţ
eni. Redactarea proiectel or se face de către cei care le propun, cu sprijinul secretarului unităţ
ii
administrativ-teritoriale şi al serviciilor din ca drul aparatului de specia litate al consiliului judeţ
ean.
(3) Hotărârile se semneazăde preş
edin te sau, în lipsa acestuia, de vicepreşedintele consiliulu i judeţ
ean care a cond us ş
edinţ
aş
i se
contrasemneazăde secretarul judeţ
ului.
Art. 98. - Dispoziţ
iile art. 42-46, 48-52 ş
i ale art. 54 se aplicăîn mod corespunzător.
Art. 99. - (1) Consiliul judeţ
ean se di zolvăde drept în con diţ
iile art. 55 alin. (1) sau prin referendum jud eţ
ean.
(2) Secretarul j udeţ
ului sau orice altăpersoană interesatăsesizeazăinstanţ
a de contencios administrativ cu privire la cazurile
prevăzute la alin . (1). Instanţ
a anali zeazăsituaţ
ia de fa pt ş
i se pronunţ
ăcu privire l a dizolvarea con siliului judeţ
ean. Hotărârea instanţ
ei
este definitivăşi se comunicăprefectului.
(3) Consiliul j udeţ
ean poate fi dizolvat prin referendum judeţ
e an, organizat în condiţ
iile legi i. Referendumul se organizeazăca urmare
a cererii adresate în acest sens prefectului de cel puţ
in 20% din numărul cetăţ
eni lor cu drept de vot, înscrişi pe listel e electorale ale
unităţ
ii administrativ-teritoriale .
(4) Cheltuielile pentru organizarea referendumu lui prevăzut la alin. (3) se supo rtăd in bugetul judeţ
ean.
(5 ) Referendumul judeţ
ean este orga nizat, în condiţ
iile legii, de o comisie compusădin prefect, un rep rezentant al co nsiliului
judeţ
ean desemnat prin hotărâre a con siliului judeţ
ean ş
i un judecător de la tribunal. Secretariatul comisiei este asigurat de instituţ
ia
prefectului.
(6) Re ferendumul este valabil dacăs-au prezentat la urne ce l puţ
in jumătate plus unu din număru l total al locuitorilor cu drept de vot.
Activitatea co nsiliului judeţ
ean înceteazăînainte de termen dacăs-au pronu nţ
at în acest sens cel pu ţ
in jumătate pl us unu din numărul
total al voturilor valabil exprimate.
(7) Stabilirea datei pentru organ izarea alegerii noul ui consiliu judeţ
ean se face de Guvern, la propunerea prefectului. Alegeril e se
organizeazăîn termen de maximum 90 de zile de l a rămânerea defi nitivăşi irevocabilăa hotărârii judecătoreşti prin care s-a constatat
dizolvarea consiliului judeţ
ean sau, dupăcaz, de la validarea rezultatului referendumului.
(8) Până la constituirea noului consiliu judeţ
ean, prob lemele curente ale administraţ
iei judeţ
ului vor fi rezo lvate de secretarul
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judeţ
ului, pe baza unei împutern iciri speciale date de Guvern, prin Ministerul Admin istraţ
iei ş
i Internelor.
Art. 100. - Mandatul de consilier judeţ
ean se suspendăîn condiţ
iile art. 56.
SECŢIUNEA a 4-a
Preş
edintele şi vicepreş
edinţ
ii consiliului judeţ
ean
Art. 101. - (1) Consiliul judeţ
ean a lege dintre membrii săi un preşedinte ş
i doi vicepreş
edinţ
i.
(2) Preş
edintele ş
i vicepreş
edi nţ
ii se aleg cu votul secret al majorităţ
ii consilierilor ju deţ
eni în funcţ
ie.
(3) Eliberarea din funcţ
ie a preşedintelui sau a vicepreşedinţ
ilor consiliului judeţ
ean se face cu votul secret al majorităţ
ii co nsilierilo r
în funcţ
ie, la propu nerea a cel puţ
in unei treimi d in numărul acestora. Eliberarea din funcţ
ie a preş
edintelui sau a vicepreşedinţ
ilo r
consiliului judeţ
ean nu se poate face în ultimele şase luni ale mandatului consiliului ju deţ
ean.
(4) Pe durata mandatului, preş
edi ntele şi vicepreşedinţ
ii consiliului judeţ
ean primesc o indemnizaţ
ie lunară, ca uni căformăde
remunerare a activităţ
ii corespunzătoare funcţ
iilor de preşedinte, respectiv de vicepreşedinte al consiliului judeţ
ean, care reprezintă
baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţ
iilor care se determinăîn ra port cu veni tul salarial. Preş
edintele şi vi cepreşedinţ
ii
consiliului judeţ
ean nu beneficiazăde sporul de vechime în muncăşi nici de alte sporuri prevăzute de l ege.
(5) Durata mandatului constitu ie vechime în muncăşi în speci alitatea studi ilor absolvite.
Art. 102. - (1) Preşedintele consiliu lui judeţ
ean reprezintăjudeţ
ul în relaţ
iile cu celelalte autorităţ
i publi ce, cu persoanele fizice ş
i
juridice român e şi străine, p recum şi în ju stiţ
ie.
(2) Preş
edintele răspunde în fa ţ
a consiliului judeţ
ean de buna funcţ
ionare a administraţ
iei publi ce judeţ
ene.
(3) Aparatul de specialitate al consiliului j udeţ
ean e ste subordon at preşedinte lui acestuia. Funcţ
ionarii din cadrul apa ratului de
specialitate al consiliul ui judeţ
ean se bucurăde sta bilitate în funcţ
ie, în condiţ
iile legii.
Art. 103. - (1) Preş
ed intele consiliul ui j udeţ
ean răspunde de buna fu ncţ
ionare a aparatului de specialitate al consiliului judeţ
ean, pe
care îl conduce. Coordonarea unor compartime nte din aparatul de sp ecialitate poate fi delegată, prin dispoziţ
ie a preşedintelui
consiliului judeţ
ean, vicepreş
edinţ
ilor sau altor perso ane, în condiţ
iile legii.
(2) Preş
edin tele consiliului judeţ
ean asig urărespectarea prevederilor Constituţ
iei , punerea în aplicare a legilor, a decretelo r
Preş
edintelui României, a h otărârilor ş
i ordonanţ
elor Guvernului, a hotărârilo r co nsiliului judeţ
ean, precum ş
i a altor a cte normative.
Art. 104. - (1) Preşedinte le consiliul ui judeţ
ean îndeplineşte , în condiţ
iile legii, următoarele categorii principale de atribuţ
ii:
a) atribuţ
ii privind funcţ
ionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţ
ean, a instituţ
iilor şi serviciilor publice de interes judeţ
ean
ş
i a societăţ
ilor comerciale ş
i regiilor a utonome de interes judeţ
ean;
b) atribuţ
ii privin d relaţ
ia cu consiliul j udeţ
ean;
c) atribuţ
ii pri vind bugetul propriu al judeţ
ului;
d) atribuţ
ii privin d relaţ
ia cu al te autorităţ
i ale administraţ
iei publice locale şi servi ciile publice;
e) atribuţ
ii pri vind serviciile publice de interes judeţ
ean ;
f) alte atribuţ
ii prevăzute de lege sau sarcini date de consiliul judeţ
ean .
(2) În exercitarea atrib uţ
iilor prevăzute la a lin. (1) lit. a), preş
e dintele co nsiliului judeţ
ean:
a) întocmeşte ş
i supune spre aprobare consiliului judeţ
ean regulamentul de organizare şi funcţ
iona re a ace stu ia, organigrama, statul
de funcţ
ii şi regulamentul de organizare şi funcţ
ionare a apa ratului de specialitate, precum ş
i ale instituţ
iilor şi serviciilor publice de
interes judeţ
ean ş
i ale societăţ
ilor come rciale ş
i regiilor autonome d e interes judeţ
ean;
b) numeşte, san cţ
ioneazăşi dispun e suspendarea, modificarea şi înceta rea ra porturilor de serviciu sau, dupăcaz, a raporturilor de
muncă, în con diţ
iile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialita te al consili ului judeţ
ean.
(3) În exercitarea atrib uţ
iilor prevăzute la a lin. (1) lit. b), preş
e dintele co nsiliului judeţ
ean:
a) conduce şedinţ
ele consiliulu i judeţ
ean ş
i dispun e măsurile necesare pentru pre gătirea ş
i desfăşurarea în bune condiţ
ii a acestora;
b) prezin tăconsiliului judeţ
ean, anual sau la cere re, rapoarte cu privire la modul de îndepl inire a atribuţ
iilo r sale ş
i a hotărârilo r
consiliului judeţ
ean;
c) propun e consiliului judeţ
ean numirea, san cţ
ionarea, modificarea şi încetarea rap orturilor de serviciu sa u, dupăcaz, a raporturilo r
de muncă, în condiţ
iile leg ii, pentru cond ucătorii insti tuţ
iilor şi serviciilor publice de interes jud eţ
ean.
(4) În exercitarea atrib uţ
iilor prevăzute la a lin. (1) lit. c), preşedintele consiliului ju deţ
ean:
a) exercităfuncţ
ia de o rdonator principal de credi te;
b) întocmeşte proiectul bugetului judeţ
ului ş
i con tul de în cheiere a exerciţ
iului buge tar ş
i le supune spre aprobare co nsiliului
judeţ
ean, în condiţ
iile şi l a termenele prevăzute de lege;
c) urmăreşte modul de realizare a veni turilor bugetare şi propune con siliului judeţ
ean adoptarea măsurilor necesare pentru
încasarea ace stora la termen;
d) iniţ
iază, cu aprobarea consiliul ui judeţ
ean, negocieri pentru contractarea de împrumuturi ş
i emi siuni de titluri de valoare în numele
judeţ
ului.
(5) În exercitarea atrib uţ
iilor prevăzute la a lin. (1) lit. d), preş
e dintele co nsiliului judeţ
ean:
a) îndrumă metodologic, prin aparatul de specialitate al consiliului judeţ
ean, activităţ
ile de stare civilă ş
i au toritate tutelară
desfăş
urate în comune şi ora ş
e;
b) po ate acorda, fărăplată, prin aparatul de specialitate al consiliului judeţ
ean, sprijin, asistenţ
ătehnică, juridi căş
i de orice altă
naturăconsiliilor local e sau primarilor, la cererea expresăa acestora.
(6) În exercitarea atrib uţ
iilor prevăzute la a lin. (1) lit. e), preş
e dintele co nsiliului judeţ
ean:
a) coordoneazărealizarea serviciilor publice ş
i de utilita te publică de interes judeţ
ean pre sta te prin intermedi ul aparatului de
specialitate al consiliului judeţ
ean sau prin intermedi ul organi smelor p restatoare de servicii publice ş
i de utilitate publicăd e interes
judeţ
ean;
b) ia măsuri p entru organizare a executării şi executarea în concret a activităţ
ilor din domeniile prevăzute la art. 91 alin. (5) lit. a)-d);
c) ia măsuri pentru evidenţ
a, statistica, in specţ
ia ş
i controlul efectuării serviciilor publice ş
i de utilitate pub licăde interes judeţ
ean
prevăzute la art. 91 al in. (5) lit. a)-d), precu m ş
i a bunuril or din patrimoniul public şi privat al jude ţ
ului;
d) emite avizele, acordurile şi au torizaţ
iile date în competenţ
a sa prin lege sau prin hotărâre a consiliul ui judeţ
ean;
e) coordone azăş
i controleazăorganismel e prestatoare de se rvicii publ ice ş
i de utilitate publicăde inte res judeţ
ean , înfiinţ
ate de
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consiliul ju deţ
ean ş
i sub ordonate acestuia;
f) coordoneazăşi controleazărealizarea activităţ
ilor de investiţ
ii şi reabilitare a infrastructurii judeţ
ene.
(7) Preş
edintele consiliului judeţ
ean poate delega vicepreşedinţ
i lor, prin dispoziţ
ie, atribuţ
iile prevăzute la alin. (6).
Art. 105. - (1) Preş
e dintele co nsiliului judeţ
ean poate înfiinţ
a, în limita numărului maxim de posturi aprob ate, cabinetul preş
edintelui,
compartiment distinct format din maxi mum 5 persoane.
(2) Personalul din cadrul cab inetului preşedintelui este numit şi e liberat din funcţ
ie de preşedintele consil iului jude ţ
ean.
(3) Personalul din cadrul cabinetului preşedintelui consiliului judeţ
ean îşi desfăşoarăactivitatea în baza u nui con tract ind ividual de
muncăpe duratădeterminată, încheiat în condiţ
iile legii , pe durata mandatului preşedintelui consi liului jud eţ
ean.
(4) Atribuţ
iile p ersonalulu i compartimen tului prevăzut la ali n. (1) se stabil esc prin disp oziţ
ie a preş
edin telui consiliului judeţ
ean.
Art. 106. - (1) În exercitarea atri buţ
iilor sal e preşedinte le consili ului jud eţ
ean emite dispoziţ
ii cu caracter normativ sau individual.
Acestea devin executorii numai dupăce sunt aduse la cunoştin ţ
ăpublicăsau dupăce au fost comun icate pe rsoanelor interesate,
dupăcaz.
(2) Prevederile art. 4 8 şi ale art. 49 alin. (2) se aplicăîn mod corespunzător.
Art. 107. - (1) În cazul suspend ării p reş
edintelui, atribuţ
iile acestuia vor fi exercitate de un ul di ntre vicepreşedinţ
i , desemnat de
consiliul ju deţ
ean prin votul secret al majo rităţ
ii consil ierilor jude ţ
eni în funcţ
ie .
(2) În celelalte ca zuri de absenţ
ăa preş
edintelui atribuţ
iile sale vor fi exerci tate , în numele acestuia, de unul dintre vicepreş
edinţ
i,
desemnat de p reş
edinte prin dispoziţ
ie.
Art. 108. - (1) Preşedinte le şi vicepreşedinţ
ii consil iului jude ţ
ean îşi păstre azăcalitatea de consilier jud eţ
ean.
(2) Prevederile art. 6 9 şi 71 se aplicăîn mod corespunzător şi pre ş
edintelui consiliului ju deţ
ean.
CAPITOLUL VII
Iniţ
iativa cetăţ
enească
Art. 109. - (1) Cetăţ
enii pot propun e consiliilor locale ş
i consiliil or judeţ
ene pe a căror razădomiciliază, sp re de zbatere ş
i adoptare,
proiecte de hotărâri.
(2) Promovare a unui proiect de hotărâre po ate fi iniţ
iatăde unul sau de mai mulţ
i cetăţ
eni cu drept de vot, da căace sta este susţ
inut
prin semnături de cel puţ
in 5 % din populaţ
i a cu drept de vot a unităţ
ii admi nistrativ-teritoriale respective.
Art. 110. - (1) Iniţ
iato rii depu n la secretarul unităţ
ii admin istrativ-teritoriale forma propusăpentru proiectul de hotărâre. Proiectul va fi
afişat spre informare publicăprin grija secretarului unităţ
ii administrativ-teritoriale.
(2) Iniţ
iatorii asigurăîntocmirea listelor de susţ
inători p e fo rmulare puse la dispoziţ
ie de secretarul unităţ
ii admini strativ-teritoriale.
(3) Listele de susţ
inători vo r cuprinde numele, prenumele ş
i domicili ul, se ria ş
i numărul a ctului de id entitate şi semnăturile
susţ
inătorilor.
(4) Liste le d e susţ
inători pot fi semnate numai de cetăţ
enii cu drept de vot care au domiciliu l pe raza unităţ
ii administrativ-teritoriale
respective, al cărei consiliu local sau judeţ
ean urmeazăsădezbatăproiectul de hotărâre în cauză.
Art. 111. - Dupădepunerea documentaţ
iei ş
i ve rificarea acesteia de către secretarul unităţ
ii administrati v-te ritoriale, proi ectul de
hotărâre va urma procedurile reg ulamentare de lucru ale consiliului loca l sau jude ţ
ean, dupăcaz.
CAPITOLUL VIII
Administratorul public
Art. 112. - (1) La nivelul comun elor şi oraş
elo r, primaru l po ate propune con siliului local înfiinţ
are a funcţ
iei de administrator public, în
limita numărului maxim de posturi aprobate.
(2) Numirea şi eliberarea din funcţ
ie a administratorului publ ic se fac de primar, pe baza unor criterii , proceduri ş
i atribuţ
ii specifice,
aprobate de consiliul lo cal. Numirea în funcţ
ie se face pe bazăde concurs.
(3) Administratorul public poate înde plini, în baza unui contract de management, încheiat în acest sens cu primarul, atribuţ
ii de
coordonare a ap aratului de specialitate sau a serviciilor publice de i nteres local.
(4) Primarul poate delega către administratorul public, în condiţ
iile legi i, calitatea de ordonator principal de cre dite.
Art. 113. - (1) La nivelul judeţ
elor, p reş
edintele consiliului judeţ
ean poate propu ne consiliu lui judeţ
ean înfiinţ
area fu ncţ
iei de
administrator p ublic, în limita numărului maxim de posturi aprobate.
(2) Numirea şi eli berarea din funcţ
ie a administratorul ui pu blic se fac de p reş
edintele consiliului judeţ
ean, pe baza unor criterii,
proceduri ş
i atribuţ
ii specifice, aprobate d e consiliul judeţ
ean. Numirea în funcţ
ie se face pe bazăde concurs.
(3) Administratorul public poate îndeplini, în ba za unui contract de management, încheiat în acest sens cu preşedintele co nsiliului
judeţ
ean, atribuţ
ii de coordon are a aparatu lui de specialitate sau a serviciilor publice de interes j udeţ
ean.
(4) Preşedintel e consiliului jud eţ
ean poate delega către administratorul public, în condiţ
iile legi i, calitatea de o rdonator principal de
credite.
Art. 114. - (1) Asociaţ
iile de dezvoltare in tercomunitară pot decide desemnarea unui administrator public pentru gestionarea
serviciilor de in teres genera l care fac obiectul asocierii.
(2) Recruta rea, numirea şi elibera rea din funcţ
i e a admin istratorului public al asociaţ
iilor d e dezvoltare intercomunitarăse fac pe
baza unei proced uri specifice de către consil iile de administraţ
ie ale a cestora şi sunt aproba te prin hotărâri ale consilii lor lo cale ş
i
consiliilor j udeţ
ene respective.
CAPITOLUL IX
Actele autorităţ
ilor administraţ
iei publice locale
şi comunicarea acestora
Art. 115. - (1) Pentru îndeplinirea atribuţ
iilor ce le revin:
a) primarul emite dispoziţ
ii;
b) consiliul local ado ptăhotărâri;
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c) consiliul judeţ
ean adoptăhotărâri.
(2) Dispoziţ
iile p rimarului se comunicăîn mod obligato riu prefectului judeţ
ului, în cel mult 5 zile lucrătoare de la semnarea lor.
(3) Hotărârile consiliului local se comunicăîn mod obl igatoriu:
a) primarului unităţ
ii admin istrativ-teritoriale;
b) prefectului judeţ
ului.
(4) Hotărârile consiliului judeţ
ean se comunicăîn mod o bligatoriu prefectului jud eţ
ului.
(5) Comunicarea actelor între autorităţ
ile admini stra ţ
iei publice locale ş
i cu prefectul judeţ
ului se efectueazăprin intermediul
secretarului unităţ
ii admini strativ-teritoriale.
(6) Actele autori tăţ
ilor administraţ
iei publice locale se vor aduce l a cunoştinţ
ă publică prin grija secretarului unităţ
ii
administrativ-teritoriale.
(7) Dispozi ţ
iile primarului, hotărârile con siliului local ş
i hotărârile co nsiliului judeţ
ean su nt sup use controlului de legali tate al
prefectului în condiţ
iile legii care îi reglementeazăactivitatea.
CAPITOLUL X
Secretarii unităţ
ilor administrativ-teritoriale
Art. 1 16. - (1) Fiecare unitate administrativ-teritorialăş
i subdiviziune administrativ-teritorialăa municipiilor are un se cretar salari zat
din bugetul local . Secretarul comunei, oraş
ulu i, municipiului, judeţ
ului ş
i a l subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este
funcţ
ionar public de conducere, cu studii superioare juri dice sau administrative. Secretarul se bucurăde stabilitate în funcţ
ie.
(2) Secretarul un ităţ
ii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui parti d politic, sub sancţ
iunea destituirii din funcţ
ie.
(3) Secretarul uni tăţ
i i administrativ-teritoriale nu poate fi soţ
, soţ
ie sau rudăde gradul întâi cu primarul sau cu viceprimarul, respectiv
cu preş
edintele sau vicepreş
e dintele co nsiliului judeţ
ean, sub sa ncţ
iunea elib erării din fu ncţ
ie.
(4) Re crutarea, numirea , suspe ndarea, modificarea, încetarea raporturilor de serviciu şi regimul di sciplinar ale secretarului unităţ
ii
administrativ-teritoriale se fac în conformitate cu prevederile legislaţ
iei privind funcţ
ia publi căş
i funcţ
io narii publi ci.
Art. 117. - Secretarul un ităţ
ii administrativ-teritoriale în deplineş
te, în condiţ
iile legii, următoarel e atribuţ
ii:
a) avizează, p entru legalitate , dispoziţ
iile primarului ş
i ale preşedintelui consiliului ju deţ
ean, hotărâril e consiliului local, respectiv ale
consiliului judeţ
ean;
b) participăla ş
edinţ
ele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţ
ean ;
c) asigură gestionarea proceduri lor administrative privind relaţ
ia dintre con siliul loca l şi primar, respectiv consiliul judeţ
ean ş
i
preş
edintele a cestuia, precum şi între ace ş
tia şi pre fect;
d) org anizeazăarhiva ş
i evidenţ
a statisticăa hotărârilor consiliulu i lo cal ş
i a dispozi ţ
iilor primarului, respectiv a hotărârilor co nsiliului
judeţ
ean ş
i a dispoziţ
iilo r preşedintelui consiliului judeţ
ean;
e) asigu rătransparenţ
aş
i comun icarea către autorităţ
ile, instituţ
iile p ublice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în
condiţ
iile Le gii nr. 544/ 2001 privind lib erul acces la informaţ
iile d e interes public, cu modificările şi completările ulteri oare;
f) asigurăp rocedurile de convocare a con siliului local, re spectiv a consiliului judeţ
ean, şi e fectuarea lucrărilor de secretariat,
comunicăo rdinea de zi, întocmeşte procesul-verba l al ş
edin ţ
elor consiliului local, respectiv ale con siliului judeţ
ean, şi redactează
hotărârile consiliului local, respecti v a le consiliul ui judeţ
ean;
g) pregăteş
te l ucrările supuse dezbaterii consiliului l ocal, respectiv a consiliului judeţ
ean, şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) alte atribuţ
ii prevăzute de l ege sau însărcinări date de con siliul local, de primar, de consiliul judeţ
ean sau de preşedintele
consiliului judeţ
ean, d upăcaz.
CAPITOLUL XI
Contravenţ
ii ş
i sancţ
iuni
Art. 118. - (1) Constituie contravenţ
ii ş
i se sancţ
ioneazăcu amendăde la 1.000 lei l a 5.000 lei următoarele fapte:
a) nepunerea în aplicare, cu rea-credinţ
ă, a h otărârilor consiliului local de către pri mar;
b) nepunere a în aplicare, cu rea-credinţ
ă, a hotărârilor consi liului jud eţ
ean de către preşedintele consiliulu i judeţ
ean;
c ) nepreze ntarea în terme nul prevăzut de Lege a fin anţ
elor p ublice locale a proiectulu i bugetului unităţ
ii administrativ-teritoriale de
către primar, respectiv preş
edintele consiliului judeţ
ea n, d in culpa l or;
d) neprezentare a de către primar sau preş
edin tele consiliului judeţ
ean a rapoartelor prevăzute de lege, din culpa lor;
e) neluarea măsurilor nece sare, sta bilite de lege, de către primar sau preşedintele consiliului judeţ
ean, în calitatea acestora de
reprezentanţ
i ai statului în unităţ
ile administrativ-teritoriale.
(2 ) Constatarea contravenţ
iilor şi aplicarea amenzi lor se fac de către prefect, în cal itatea sa de a utoritate publică, reprezenta nt al
Gu vernului pe pl an local.
(3) Dispoziţ
iile prezen tului articol se co mpleteazăîn mod corespunzător cu prevederile Ordonanţ
ei Guvernului nr. 2/ 2001 privind
regimul juridic al contraven ţ
iilor, aprobatăcu modificări ş
i completări pri n Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare .
CAPITOLUL XII
Bunuri ş
i lucr ări publice
SECŢIUNEA 1
Administrarea bunurilor
Art. 119. - Constituie patrimo niu al unităţ
ii administrativ-teritoria le bunu rile mobile şi imobile care aparţ
in domeniului public al unităţ
ii
administrativ-teritoriale, domeni ului privat al acesteia, precum şi drepturile şi obligaţ
i ile cu caracter pa trimonial.
Art. 120. - (1) Aparţ
in domeni ului public de interes local sau judeţ
ean bu nurile care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau
de interes public şi nu sun t declarate prin lege de uz sau d e interes public naţ
ional.
(2) Bunurile ce fac parte din domeniul publi c sunt inalie nabile, imprescriptibile şi insesizabile.
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Art. 121. - (1) Domeniul privat al un ităţ
ilor administrati v-te ritoriale este alcătuit din bunuri mobile şi imobile, altele decât cele
prevăzute la art. 120 a lin. (1), intrate în pro prietatea acestora prin modalităţ
ile prevăzute de lege.
(2) Bunurile ce fac parte din domeniul privat su nt supuse dispoziţ
iilor de drep t comun, dacăprin lege nu se prevede altfel.
(3) Donaţ
i ile şi legatele cu sarci ni pot fi acceptate numai cu apro barea consiliului local sau, dupăcaz, a con siliului judeţ
ean, cu votul
majorităţ
ii co nsilierilo r locali sau j udeţ
eni, dupăcaz, în funcţ
ie.
(4) Schimbul de imobi le din domeniul p rivat al unităţ
ilor admini strativ-teritoriale se face în condi ţ
iile legii, pe baza unui raport de
evaluare, însuşit de consiliul local.
Art. 122. - Toate bunurile a parţ
inând unităţ
ilor admin istrativ-teritoriale sunt supuse inventarieri i anuale. Consiliilor l ocale ş
i judeţ
ene li
se prezintăanual de către primar, respectiv de preşedintele consiliului j udeţ
ean, un raport asupra situa ţ
iei gestionării bunurilor.
Art. 123. - (1) Consiliile locale şi consiliile judeţ
ene hotărăsc ca bunurile ce aparţ
in dome niului public sau pri vat, de interes local sau
judeţ
ean, dupăcaz, săfie date în administrarea regiilo r autonome şi instituţ
iilor publice, săfie concesiona te ori săfie închiriate.
Acestea hotărăsc cu privire la cumpăra rea unor bunuri ori la vânzarea bun urilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau
judeţ
ean, în condiţ
iile legi i.
(2) Vânzarea, concesionarea ş
i închirierea se fac prin licita ţ
ie publică, o rganizatăîn condiţ
iile legi i.
(3) Prin derogare de la pre vederile alin. (2), în cazul în care consiliil e locale sau judeţ
ene hotărăsc vâ nzarea unui teren aflat în
proprietatea privată a unităţ
ii admini strativ-teritoriale pe care sunt ridicate construcţ
ii, constructori i d e b ună-credinţ
ă ai acestora
beneficiazăde un d rept d e preempţ
iune la cumpărarea terenului afere nt construcţ
iilor. Preţ
ul de vânzare se stabile ş
te pe ba za unui
raport de evaluare, aprobat de consiliul local sau judeţ
ean, dupăcaz.
(4) Proprietarii construcţ
iilo r prevăzute la alin. (3) sunt noti ficaţ
i în termen de 15 zile asupra hotărârii consiliului local sau judeţ
ean ş
i
îşi pot exprima opţ
iu nea de cumpărare în termen de 15 zile de la primirea notificării.
Art. 124. - Consil iile locale ş
i con siliile judeţ
ene pot da în folosinţ
ăgratuită, pe termen limitat, bunuri mobile şi imobile proprietate
publicăsau privatălocalăori jude ţ
eană, dupăcaz, p ersoanelor juridice fărăscop lucrativ, care desfăşoarăactivitate de binefacere sau
de utilitate pu blicăori serviciilor publice.
SECŢIUNEA a 2-a
Lucrările publice
Art. 125. - Consiliile locale sau consiliile ju deţ
ene pot contracta prin licitaţ
i e efe ctu area de lucrări ş
i servicii de utilitate publică, în
limita sumel or aprobate prin bugetul local, respectiv judeţ
e an.
Art. 126. - Lucrările de construcţ
ii şi rep araţ
ii de interes pu blic, finanţ
ate din bugetele comune lor, oraş
elo r, municipiilor sa u judeţ
elor,
se executănumai pe baza uno r docume ntaţ
ii tehnico-economice avizate sau aprobate, dupăcaz, de consiliul local ori de consiliul
judeţ
ean ş
i numai pe baza unei licitaţ
ii publice, în limi tele ş
i în con diţ
iile prevăzute de lege.
Art. 127. - Documentaţ
iile de urbanism şi amenajare a teritoriului privind comuna, oraşul, municipiul ş
i judeţ
ul se elaborează, se
aprobăşi se finanţ
eazăîn conformitate cu prevederile legii.
CAPITOLUL XIII
Dispoziţ
ii tranzitorii ş
i finale
Art. 128. - Consi lierii locali sau judeţ
eni, dupăcaz, primarii, viceprimarii, primarul general al muni cipiului Bucureşti, primarii ş
i
viceprimarii subdiviziunil or admini strativ-teritoriale, preş
edinţ
ii şi vicepreşedinţ
ii con siliilor judeţ
ene, secretarii unităţ
ilo r
administrativ-teritoriale ş
i personalul din aparatul de specialitate al primaru lui, respectiv al consiliul ui ju deţ
ean, răspund, dupăcaz,
contravenţ
ional, administrativ, ci vil sau penal pe ntru faptele săvârşite în exercitarea atribuţ
iilor ce le revi n, în condiţ
iile legii.
Art. 129. - Judeţ
ul Ilfov are reşedinţ
a în mu nicipiul Bucureş
ti.
Art. 130. - Pre vederile art. 57 alin. (4) şi ale art. 101 alin. (3) privind eli berarea din funcţ
ie a vice primarilor, a preşedinţ
ilor ş
i
vicepreş
edin ţ
ilor consiliilor judeţ
ene se aplicădupăalegerile autorităţ
ilor administraţ
iei pu blice locale din anul 2 008.
Art. 1 31. - Prevederile art. 19, art. 39 alin. (7) şi ale art. 76 alin. (2)-(4) sunt a plicabile ş
i în cazul în care, din diferite motive, după
intrarea în vigoare a prezentei leg i, p onderea cetăţ
enilor aparţ
in ând unei mino rităţ
i naţ
ionale scade sub p rocentul pre văzut la art. 19.
Art. 132*). - Denumirea aparat propriu de specialitate se înlocuieşte, în cuprinsul tuturor actel or normative în vigoare, cu denumirea
aparat de specialitate. Denumirea aparat pro priu de spe cialitate al consiliului loca l se înlocuieş
te, în cuprinsul tuturor actelor normative
în vigoa re, cu d enumirea aparat de specialitate al primarului. Denumire a servicii descentralizate ale mini sterelor se înlocuieşte, în
cuprinsul tuturor actelor normati ve în vigoare, cu de numirea servicii publice deconcen trate ale min isterelor ş
i ale celorla lte organe de
specialitate ale administraţ
iei publi ce centrale.
___________
*) Fost art. 156 2, introdus prin Legea nr. 286/2006, publicatăîn Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 18
iulie 2006.
Art. 133. - (1) Prezenta lege intrăîn vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Pe aceeaşi datăse abro găLegea admin istraţ
iei pu blice locale nr. 69/1991, repub licatăîn Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 79 din 18 aprilie 1996, cu modificările u lterioare, art. 1 5 alin. (2) lit. d) ş
i art. 18 alin. (2) teza II din Legea nr. 393/2004**) privind
Statutul aleşilor locali, publ icatăîn Monitorul Oficial al Ro mâniei, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, cu modificările ulterioare,
precum şi orice alte dispoziţ
i i contrare.
___________
**) Abrogarea art. 15 alin. (2) lit. d) ş
i art. 18 alin. ( 2) teza II din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
a fost dispusă prin pct. 111 al art. I din Legea nr. 286/2006, publicatăîn Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
621 din 18 iulie 2006.
NOTĂ:
Rep roducem mai j os prevede rile art. II di n Legea nr. 286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţ
iei publice locale nr.
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215/ 2001 , care nu este încorporat în textul republicat al Legii nr. 215/2001 ş
i care se aplică, în conti nuare, ca di spoziţ
ii proprii ale Legii

nr. 286/2006:
"Art. II. - (1) Secreta rii comune lor care, la data in trării în vigoare a p rezentei legi, nu au studii superioare îşi p ot păstra funcţ
ia publică
cu obligaţ
ia ca, în termen de 3 an i de la data intrării în vig oare a prezen tei legi, săabsolve o formăde învăţ
ământ superior de lungă
duratăîn specialitatea ş
tiinţ
e juridice sau administraţ
ie publică, sub sancţ
iunea eliberării din funcţ
ie.
(2) Pânăla d ata de 31 decembrie 2006, sub sancţ
iunea încetării ra portului de serviciu, a ceştia vor prezenta documente care
dovedesc situaţ
ia lor ş
colară, care săle permităîndeplini rea în termen a o bligaţ
iei prevăzute mai sus."
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