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ART. 3.Constituirea consiliului loca1.
1) Consiliul local se constituie in cel mult 60 de zile de la data desfrgurdrii alegerilor
autoritAtrilor administraliei publice locale. Anterior constituirii consiliului 1ocal, mandatele
consilierilor locali declara{i alegi sunt validate in condi}iile prevdzute Ia afi. 114.
2) Dupd validarea mandatelor de consilier local este organizatd o gedinld privind ceremonia de
constituire a consiliului local ocazie cu care consilierii locali depun jurdmdntul.
ART.4.Validarea mandatelor de consilier local.
Mandatele consilierilor locali declaraJi alegi sunt validate in ce1 mult 25 de zile de la data
desfEqurdrii alegerilor pentru autoritdtrile administraliei publice locale de judecdtoriain a cdrei razd
teritorialb se aIld circumscriplia electorald penhu care au avut loc alegeri, in procedurd
necontencioasd, prin incheiere pronunlatA in camera de consiliu, {Erd a fi aplicabild procedura de
regularizare a cererii.
Mandatul unui consilier local este validat dac6,Ia data pronunldrii incheierii, consilierul local
declarat ales indeplineqte cumulativ urmdtoarele condilii:
-are domiciliul pe teritoriul unitdlii adminishativ-teritoriale in care a fost a1es, dovedit prin
actul de identitate in copie;
-nu gi-a pierdut drepturile electorale, fapt dovedit prin cazierul judiciar;
-nu gi:a pierdut calitatea do membru al partidului politic pe lista cdruia a fost ales, urmare a
demisiei sau utmare a excluderii prin hotdrArea definitivd a forului competent al partidului politic
ori prin hotdrdre definitivd a unei instan{ei judecdtoreqti, fapt dovedit prin confirmdrile prevdzute
Ia art. 121 alin. (1) sau prin hotdrAre definitivd a instanJei judecdtoreqti, dttp1 caz;
-mandatarul financiar coordonator a depus raportul detaliat al veniturilor $i cheltuielilor
electorale in conformitate cu prevederile legii privind finanJarea activitdlii parlidelor politice qi a
campaniilor electorale, fapt dovedit prin depunerea raportului, in condiliile legii;
-nu a renuntrat la mandat, in condi{iile art. 1 15;
-nu a fost ales prin fraudd electorald constatatd in condiliile legil privind alegerea autoritdlilor
administraliei publice 1ocale, doveditd prin documentele privind rezultatele alegerilor inaintate de
cdtre biroul electoral de circumscriplie judecdtoriei in a cdrei razd ierttoriald se afld circumscriptia
electorald pentru care au fost desfdqurate alegeri.
Consilierii locali declarali aleqi au obliga{ia transmiterii cdtre secretarul general al
unitdJii/subdiviziunii administrativ-teritoriale a documentelor doveditoare pentru indeplinirea
condiliilor prevdzute la alin. (2) lit. a)-e) in cel mult 15 zile de la data desfEqurdrii alegerilor, pentru
care li se elibercazd o confirmare de orimire. Termenul de 15 zile este temen de decddere, caz in
care secrelarul general al un iLalii/su bdiviziunii adminjstrativ-teritoriaie transmite judecatoriei
documentele care i-au fost puse 1a dispozilie iniuntrul aeestui terrnen, precum gi o adresd prin care
propune validarea consilierilor care au depus documentele pievdzute la alin. (2) saq dupd caz,

invalidarea consilierilor care nu au depus aceste documente,
Secretarul general al mitAlii/subdiviziunii administrativ-teritoriale are obliga{ia de a
transmite judecdtoriei in a cdrei nzd terrlorrald se afli circurhscriplia electorald pentru care au avut
loc alegeri documentele doveditoare pentru indeplinirea condiliilor ptevdzute la alin. (2) lit. a)-e) in
termen de 2 zlle de la implinirea termenului prevdzut la alin. (3), in vederea validdrii mandatelor
consilierilor locali dec larali aleqi.
Incheierea judecdtoriei privind validarea sau, dupia caz, invalidarea mandatelor
consilierilor locali cuprinde numele consilierilor locali ale cdror mandate au fost validate qi se
comunicd de indatd prefectului qi secretarului general al unitdlii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale. in prima zi lucrdtoare ulterioard comuriodrii incheierii, secretarul general
a1 unitd{iilsubdivizlunii administrativ-teritoriale informeazd consilierii locali declara}i alegi cu
privire la validarea mandatelor lor, supleanlii acestora cu privire la invalidarea mandatelor
consilierilor locali declarali aleqi qi partidele politice sau organizaliile cetdJenilor apa{inAnd
minoritdtrilor nalionale. incheiereaj udecdtoriei prin care sunt invalidate mandatele este comunicatd ...-'
qi respectivilor consilieri locali declarali alegi.
In termen de 3 zrle de La comunicare, cei interesali pot formula apel impotriva incheierii
judecdtoriei de validare sau invalldare a mandatelor. Apelul se solu{ioneazd de tribunalul in a cdrui
circumscriplie se afldjudecdtoria care a pronunlat incheierea in termen de 5 zile de la depunerea
apelului, in proceduri necontencioas[, fErd a fi aplicabild procedura de regularizare a cererii,
hotdrArea fiind definitivd. I{otdrArea se comunicd de indatd de la pronunlare prefectului,
secretarului general al unitdlii/subdiviziunii administrativ-teritoriale qi consilierului local declarat
ales.

Pronun{area incheierii judecdtoriei, respectiv pronun{area hotbrArii tribunalului se poate
amdna, o singurd datd, ce1 mult 24 de ore, iar telmenul pentru motivarea incheierii, respectiv a
hotdrArii este de cel mult 48 de ore de la promurJare.
ART.5.Renr-urlarea la mandat inainte de validare
Consilierul 1oca1 declarat ales poate renunla la mandat in cel mult 10 zile de la data
des{Egurdrii alegerilor, situa{ie in care comunich, in acelaqi termen, sub semndtud, decizia sa

secretamlui general al unitdlii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
Secretarul general al unitdlii/subdiviziunii administrativ-teritoriale transmite judecdtoriei
in a cdrei razd teritoriald se afld circumscripJia electorald pentru care au avut loc alegeri qi
prefectului declaraliile semnate de consilierii locali declaraii a1eqi, prevdzu{i la alin. (1), in
termenul prev6zut la ar1. 1 14 alin. (4).

ART.6.$edinlele privind ceremonia de constituire a consiliului local
Pentru fiecare consiliu local dinjudeJ, prefectul convoacd consilierii locali pentlu qedinla
privind ceremonia de constituire a consiliului local in cel mult 5 zile de la comunicarea incheierii
judecdtoriei prevdzute la art. 114 alin. (5) ori a comunicdrii hotdrarii tribunalulur in condiliile art.
1 14 alin. (6) qi (7), dupd caz, in situalia in care numdrul mandatelor de consilier local, validate, este
mai mare decAt primul numdr natural strict mai mare decdt jumdtate din numdrul membrilor
consiliului local stabilit potrivir aft. I12.
Prefectul ii comunicd secretarului general al unit[lii/subdiviziunii administrativ-teritoriale
data gi ora stabilite pentru gedinla privind ceremonia de constituire a consiliului local, la care
parlicipd prefectul, subprefectul sau un reprezentant al instituJiei prefectului desemnat prin ordin
de cdtre prefect. in situa{ii motivate, cu respectarea dispoziliilor alin. (1) prefectul poate cotnuttica
o alta dard Ei o altd or5.
Secretarul general al unitilii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunicb consilierilor
locali ale cdror mandate au fost validate data gi ora gedinlei privind ceremonia de constitutre

Consilierii locali ale cbror mandate au fost validate depun j urdmAnlul prevdntla- art. 717 in
cadrul gedinlei privind ceremonia de constituire a consiliului local.
In cazui in iare numdrul consilierilor locali care au depus jurimantul in conditiile alin. (5)
este mai mic decAt primul numdr natural strict mai mare decAt jumdtate din numdrul membrilor
consiliului local stabilit potrivit al1. 112, prefectul convoacd consilierii locali pentru o a doua
gedinld privind ceremonia de constituire in termen de 20 de zile de 1a data primei gedinle
In cadrul celei de a doua Eedinle pot depune jurdrndntul consilierii locali validali care au
absentat de la prima gedin{d qi suplean}ii ale cdror mandate au fost validate in condiliile art. 119 qi
consilierii locali validali in condiliile arI, i 14 a1in. (6) qi (7) 9i care nu au fost convocali la prima
gedin{d de constituire a consiliului 1ocal.
Prin exceplie de la dispozi{iile alin. (7) consilierul local declarat ales care nu a putut depune
jurdm6ntul, ca urmare a absenJei pentru motive temeinice, poate depune jurdmdntul in cadrul
primei qedinle a consiliului 1oca1. Srurt considerate motive temeinice spitalizarea sau imobilizarea
la pat, doveditd prin cerlificat medical, ori situalii precum deplasarea in strdindtate in interes de
serviciu, evenimente de forld majord, cum ar fi inundalii sau alte catastrofe care au impiedicat
deplasarea, deces in familie ori alte situalii similare.
Consilierul local al cdrui mandat a fost validat care nu depune jurdmAntul nici in cea de a
doua qedinld privind ceremonia de constituire ori in condiJiile pr eva^fie \a alin. (8) sau care refuzd
sd depund jurdmdntul este considerat demisionat de drept.
Locurile consilierilor locali declarali aleqi ale cAror mardate nu au fost validate sau gare
sunt considerali demisionaJi de drept qi care nu pot fi'completate cu supleanli se declard vacante
prin ordin a1 prefectului in termen de 5 zile de la prima qedinJh ordinard a consiliului local

ART. 7 Jurdmdntul
Consilierii locali aleqi al cdror mandat a fost validat depun urmdtorul jurdmdnt in limba
romAnd: Jur sd respect Constitulia $i legile ldrii Si sdfac, cu bund-credinld, tot ceea ce std in
puterile $i priceperea mea pentr.u binele locuitorilor comunei/comunei/municipiului/jude1ului...
Aqa sd tmi ajute Dumnezeu!
Formula religioasd de incheiere va respecta libedatea convingerilor religioase, jurdmdntul
put6nd fi depus gi fErd formula religioasd. Jurdmdntul se imprimd pe un formular special gi se
semleazd, in doud exemplare, de fiecare ales local.
Un exemplar al jurdmdntului se pdstreazd 1a dosarul de constituire, iar al doilea se
inmdneazd consilierului local ales, Dosarul de constituire se pdstteazd de cdlre secretarul general al
unitalii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
ART.8. Declararea consiliului local ca legal constituit
Consiliul local este legal constitirif dacd num5iul consilierilor 1oca1i care au depus
jurdmdntul in condiliile ar1. 116 a1in. (5)-(7) este mai mare decAt primul numdr natural strict mai
mare decAt jumdtate din numdrul membrilor consiliului local, stabilit potrivit art. 1.1.2.
Data constituirii consiliului iocal este consideratd data desfbqurdrii primei gedinle privind
ceremonia de constituire a consiliului loca1, respectiv a celei de a doua, dupd caz.
In termen de 3 zile de la data constituirii consiliului local, in condiliile alin. (2), prefectul
emite un ordin privind constaJarea indeplinirii condiliilor legale de constituire a consiliului local,
care se comutied secretarului general al unitdlii/subdiviziunii administrativ-teritoriale qi se aduce
la cunoqtinld publicd.

In situaJia in care consiliul local nu este legal constituit in condi{iile alin. (1), in termen de 3
zile de la implinirea termenului prevdzut la ar1. 116 alin. (6) prefectul emite un ordin privind
constatarea neindeplinirii condiliilor legale de constituire a consiliului local, in care se
menlioneazd motivele neconstituirit acestuia.
Ordinul prefectului prevdzut la alin. (3), respectiv a1in. (4) prevede, dacd este cazul, qi
situa{iile in care este necesard validarea mandatelor supleanlilor, Ordinul prefectului care cuprinde
situa{iile in care este necesar[ validarea mandatelor suplean{ilor se comunicd judecbtoriei in a cdrei
razd teritoriald se afld circumscrip{ia electorald pentru care au avut loc alegeri, partidelor politice gi
organiza{iilor cetiJenilor apar}inAnd minoritdlilor nafionale care au propus candida{i qi secretarului
general al unitdlii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
ART.g,Validarea mandatelor supleanlilor in cadrul procedurii de constituire a consiliului
local
Mandatele supleanlilor sunt validate de judecdtoria in a cdrer razd tetlloriald se afld
circumscriplia electorald pentru caie au avut loc alegeri, in procednrd necontencioase, prin
incheiere pronunJatd in camera de consiliu, fErd a fi aplicabild procedura de regularizare a cererii.
Validarea mandatelor supleanlilor se realizeazd in condiliile ar1. 114 alin. (2), cu respectarea
prevederilor legii privind alegerea autoritdjilor administraliei publice locale in situalia in care
consilierul local declarat ales se afld in una dintre urmitoarele situa{ii:
- nu este validat ca urmare a neindeplinirii condiliilor prevdzute \a art. 114 alin. (2);
- este considerat demisionat de drept, potrivit art. 116 alin. (9).
- in cazul prevdzut Ia alin. (1) lit, a), mandatele supleanJilor sunt validate in termen de 10
zile de Ia data rdmAnerii definitive a incheierii de invalidare a mandatului consilierului local
declarat ales.
- in cazul prevlzut la alin. (1) lit, b), mandatele suplean]ilor sunt validate in termen de 10
zile de 1a comunicarea ordinului prefectului prevdzut la art. 1 18 alin. (5).
SupleanJii au obligalia transmiterii c[tre secretarul general al uitAtrii/subdiviziunii
administrativ- teritoriale a documentelor doveditoare pentru indeplinirea condiliilor prevdzute 1a
art. 114 alin. (3) cu cel putrin 7 zile inainte de implinirea termenului prevdzut la alin. (2) sau (3),
dupd caz, pentru care 1i se elibereazd o conltrmare de primire. Termenul pentu tansmiterea
documentelor cdtre secretarul general al unit[\iilsubdiviziunii administrativ-teritoriale este termen
de decddere, cazin care secretarul geleral al unitdlii/subdiviziunii administrativ-teritoriale
transmite judecdtoriei documentele care i-au fost puse 1a dispozilie induntrul acestui termen,
precum gi o adresi de informare prin care propnne validarea supleanlilor care au depus
documentele prevdzutela art. 1 14 alin, (2) sau, dupd caz, invalidarea supleanJilor care ltu au depus
aceste documente.
Secretarul general al unitl{iilsubdiviziunii administrativ-teritoriale transmite judecdtoriei
documentele doveditoare pentru indeplinirea conditiilor prevdzvte la afi. 1 14 alin (2) lit a,)-d,) cu
cel pulin 7 zile inainte de implinirea termenului prevdzvt la a1in. (2) sau (3), dupd caz.
Supleantul al cdrui mandat a fost validat in condiliile prezentului articol depune jurdmAntul
in a doua qedinJd privind ceremonia de constitnire a consiliului local prevdzutd la art. 1 1 6 sau in
plima gedin]5 a consiliului local, dupd caz.
Prevederile alin. (6) se aplicd in mod corespunzAtor supleantului declarat ales al cbLrui
mandat a fost invalidat de judecdtoria competentd, in primi instanld, dar care a fost validat pritt
hotdrArea tribunalului.

. Supleantul al cdrui mandat a fost validal care nu depune jurdmAntul in condiliile alin. (6)
sau, dup5 caz, alin. (7) ori care reftyd sd depundjurdmAntul, este qonsiderat demisionat de drept.
Prevederile art. 1 18 alin. (3) se aplicd in mod corespunzbtor.
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ART.
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In situaJia in care consiliul local nu a fost constituit in condiliile ar1. 1 I 8, sunt:
alegeri parliale de completare in conditriile legii privind alegerea autoritdlilor
publ.ice locale pentru locurile consilierilor locali declarate vacante potrivit afi 1
Alegerile prevdzute la alin. (1) se organizeazd ftl termen de 90 de zile de la
prefectului prevdzut 1a art. 1 18 alin. (4), in condiliile legil privind alegelea autorit[tilor

administraliei publice locale. Stabilirea datei pentru organizarea alegerilor se face de cAtre Guvern,
la propunerea autoritd{ilor cu atribu}ii in organizarea alegerilor 1ocale pe baza solicitdrii
prefectului.

ART. 11.Confirmarea calitdlii de membru al parlidului politic sau organiza{iei cetd{enilor
aparlinAnd minoritdlilor nalionale a candidalilor declara{i alegi qi a supleantilor.
Parfidele politice sau organizaliile cetd{enilor apar{inAnd minoritdJilor na{ionale confirmd,
sub semndtura persoanelor din cadrul conducerilor acestora, calitatea de membru a consjlierilor
declara{i alegi gi a suplean{ilor, in urmdtoarele condilii:
- in termen de 3 zile de 1a incheierea, de cltre biroul electoral de circumscriplie, in condiliile legii
privind alegerea autoritdlilor administraliei publice locale, a procesului-verbal privind constatarea
rezultatului alegerilor qi atribuirea mandatelor;
- intermen de3 zlle de la comunicarea incheierii prevdzute \a art 114 alin (5);
- in termen de 3 zile de 1a primirea ordinului prefectului pr evdzul la ar1 118 alin. (5);
- in termen de 3 zile de la solicitatea secretarului general al unitAlii/subdiviziunii administrativteritoriale. in situalia vacanlei mandatelor de consilieri alegi pe liste de candidali constatatd prin
hotdrAre a consiliului loca1 sau prin ordin al prefectului.
Confirmdrile de la alin. (1) sunt transmise, in termenele prevdzute, secretarului general al
unitd{iilsubdiviziunii administrativ-teritoriale.
Secretarul general al uni6trii/subdiviziunii administrativ-teritoriale transmite de indatd
confirmdrile prirnite judecAtorier in a cdrei razi teritoriald se afld circumscrip{ia electorald pentru
care au avut loc alegeri in vederea validlrii mandatelor consiliedlor locali declarali alegi, in
conditiile artt. 114, sau a validdrii mandatelor supleanJilor, in condiliile ar1 119 sau art. 122.

ART. l2.Validarea mandatelor supleanlilor pe durata mandatului consiliului local
In caz de vacantd a mandatelor de consilieri locali, pe durata mandatului consiliului local,
mandatele supleanlilor sunt validate in termen de 10 zile de la data incetdrii mandatului
consilierului local, in condiJiile arlr. 204, de cdtre judecdtoria in a cdrei razd teritoriald se afld
circumscriplia electorali pentru care au avut 10c alegeri in procedurd necontencioasd, pdn
incheiere pronunlatd in camera de consiliu, fbrd a fi aplicabild procedura de regularizare a cererl1.
Validarea mandatelor supleanlil or se realizeazd cu respectalea prevederilor art. 1 14 alin.
(2) qi art. 721 alin. (1) lit. d), alin. (2) qi (3). Supleanlii au obligalia transmiterii cdtre secretarul
general al unitdlii/subdiviziunii administrativ-teritoriale a documentelor doveditoare prevdzute 1a
art. 114 alin. (2) lit. a)-d) cu cel pulin 5 zile inainte de implinirea termenului de 10 zi1e. Dispoziliile
art. 114 alin. (4)-(7) se aplicd in mod corespunzdtor.
Consilielul local al cdrui mandat a fost validat pe durata mandatului consiliului local
depune jurdmdntul in fala consiliului local, in termen de 15 zile de la data la care secretarul general
al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale l-a informat cu privire la validarea mandatului
sdu.

Consilierul local declarat ales al cdrui mandat a fost invalidat de judecdtoria competentd, in
primd instan{d, dar care a fost validat prin hotdrArea tribunalului depune jurdmdntul in fa}a
consiliului local, in termen de 15 zile de la data la care i-a fost comunicatf, hotdrdrea tribunalului.
Consiliul local se convoacd in condiliile art. 134 alin. (1) pentru respectarea termenului

prevdzut la alin. (2) sau (3), dupd caz.
Consilierul local al cdrui mandat a fost validat in condi{iile alin. (2) sau (3) care nu depune
jurim6ntul in termenul de 15 zile ori care refuzd sd depund jurimAntul este considerat demisionat
de drept, cu excep{ia cazului in care se afld in una dintre situa{iile prevdzute la arl. 116 alin. (8).
In cazul in care consilierul local al cdrui mandat a fost validat in condiliile alin. (2) sau (3)
se afld, pe perioada celor 15 zile prevdzute de aceste alineate, intr-una dinte situaliile previzute la
art. 116 alin. (8), termenul pentru depunerea jurdmdntului se plelungegte pAnd la incetarea acestei
situatii.

ART, l3.Preqedintele de qedin{[.
Dupd declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii sdi, in termenul
prin
regulamentul de organizare qi func{ionare a consiliului local, un pregedinte de qedinJ6,
stabilit
pe o perioadd de cel mult 3 luni, care conduce gedinlele consiliului gi semneazd hotdrArile adoptate
de acesta. Preqedintele de qedin{i se alege prin vot deschis cu majoritate simpld, prevdzutd la ar1. 5,

lit.

e).

Consilierul local ales in condiliile alin. (l) poate fi schimbat din func{ie, la ini}iativa a cel
pulin unei treimi din numdrul consilierilor locali in funcJie, prin hotdrAre adoptatd cu majoritate
absolutd.

In cazul in care preqedintele de qedinld llpseqte, la propunerea consilierilor locali, din
rAndul acestora este ales un alt pregedinte de qedinld, prin hotdrAre adoptatd cu majoritate simpld,
care conduce qedinla respectivd. Acesta exercitd pentru aceastd gedinll atribuliile prevdzute de
prezentul cod pentru preqedintele de gedin{d.
Preqedintele de qedinld exercitd urmdtoarele atribulii principale:
- conduce gedin{ele consiliului local;
- supune votului consilierilor locali proiectele de hotdrdri qi anun{6 rezultatul votdrii, cu precizarea
voturilor pentru, a voturilor impotrivd qi a abJinerilor numdrate qi evidenJiate de secretarul general
al unitdliilsubdiviziunii administrativ-teritoriale in procesul-verbal a1 gedinfei;
- semneazd procesul-verbal al qedinlei;
- asigurd men{inerea ordinii, in condiliile regulamentului de organizarc gi func{ronare a consiliului

local;
- supune votului consilierilor locali orice problemd care intrl in competenla de solutionare a
consiliului local;
- aplic6, dacd este cazul, sancliunile prevdznte la art,233 alin. (1) sau propune consiliului aplicarea
unor asemenea sanc!iuni, dupd caz:
- indeplineqte alte atribu{ii prevdzute de lege, de regulamentul de organizare qi funcJionare a
consiliului local sau alte insdrcindri date de cdtre consiliul local.

ART. l4.Organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local
DupI constituire, oonsiliul local iqi organizeazd comisii de specialitate, pe principaJele
domenii de activitate, in termenul stabilit prin regulamentul de organizare 9i func{ionare a
consiliului local.
Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.
Operaliunile desfdqurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate,
domeniile de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate, numirul gi denumirea
acestora, numdrul membrilor fiecdrei cornisii gi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecdrui grup
de consilieri sau consilieri independenli, precum gi oomponenla nominald a acestora se stabilesc
prin hotdrAre a consiliului local, cu respectarea configuraJiei politice de 1a ultimele alegeri locale.

Numdrul membrilor unei comisii este intotdeauta tmpar.
Numdrul locurilor ce revine fieclrui grup de consilieri sau consilierilor independenli in

s
fiecare comisie de specialitate s'e stabileqtq de cdtre consiliul local, cu
politice de la ultimele alegeri locale.
Nominalizarea m"*btilo, fiecdrei comisii se face de fiecare grup de
consilierilor independenJi de cdtre consiliul local, avdndu-se in vedere, de
-firiicli
e de
acestora, pregdtirea 1or profesionald qi domeniul in care igi desfEqoard activitatea, In
qi
cel
mult
pufin
din
o comisie
numdrul membrilor consiliului, un eonsilier poate face parle din cel
3 comisii. dintre care una este comisia de bazd,

ART. 1 5.Atribuliile comisiilor de specialitate
(1) Comisiile de specialitate au urmdtoarele atribulii principale:
- analizeazd proiectele de hotdrdri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;
- intocmesc avize asupra proiectelor de hotdrdri qi asupra problemelor analizate, pe care le

prezintd consiliului local;
- indeplinesc orice alte atribulii stabilite prin regulamentul de organizare $i functrionare a
consiliului 1oca1 sau insdrcindri date prin hbtdrdri ale consiliului local, dacd acestea au legdturd cu
activitatea lor.
(2) Cornisiile de specialitate adoptd auize cu majoritate simpl5.

ART. 16. Preqedintele gi secretarul comisiei de specialitate
Comisiile de specialitate iqi aleg, prin votul deschis al majoritdlii absolute

a

consilierilor

locali ce o compun, cdte un preqedinte qi cAte un secretar.
Pregedintele comisiei de specialitate are utmbtoarele

atribu!ii principale:
consiliul local, aparatul de
cu
in
raporlurile
acesteia
- asigurd reprezentarea comisiei
specialitate al primarului, organismele prestatoare de servicii publice locale gi cu celelalte comisii;
- convoacd qedinlele comisiei conform procedurii prevdzute in regulamentul de organizare qi
fr-urcfionare a consiliului local gi informeazd secretarul general al unitdlii/subdiviziunii
adrninistraliv-teritoriale cu privire la data qi locul qedinlei;
- cond uce $edinlele comisiei;
- sus{ine in qedin{ele consiliului local avizele forrnulate de comisie;
- anunl[ rezultatul votdrii, pe baza datelor comunicate de secretar;
- indeplinegte orice alte atribu{ii referitoare la activitatea comisiei, prevdzute de lege, de
regulamentul de organizare qi func{ionare a ponsiliului sau stabilite de consiliul local;
- comunicd secretarului general al unitdtrii/subdiviziunii administrativ-teritoriale in termen
rezonabil, pdnd la fina1ul fiecdrei luni calendaristice, prezenla qi procesele-verbale ale fiecdrei
qedinle ale comisiei de specialitate.
Preqedintele comisiei de specialitate poate proprme ca 1a lucrdrile comisiei sd participe gi
alte persoane din alara acesteia, dacd apreciazd cA este necesar 9i poate participa la lucrdrile
celorlalte comisii care examineazd probleme ce prezintd importanJd pentru comisia pe care o
conduce,

Secretarul comisiei indeplinegte urmdtoarele atribulii principale:
- efectreazd apelul nominal qi {ine eviden}a participdrii la gedin{e a membrilor comisiei;
- numdrd voturile qi i1 informeazd pe pregedinte asupra cvorumului necesar pentru emiterea
fiecirui aviz gi asupra rezultatului votdrii;
- asigurd redactar ea avizelor, a proceselor-verbale qi a altor documente prevhzute de lege;
- indeplineqte orice alte sarcini previzute de regulamentul de organizare 9i func{ionare a
consiliului 1oca1 sau insdrcin4ri stabilite de comisie sau de cdtre pre$edintele acesteia

ART. lT.Comisiile speciale gi comisiiJe mixte
Consiliile locale pot organiza comisii speciale de analizd qi verificare formate din consilieri

locali, pe perioadd determinatd, la propunerea unei treimi din numdrul consilierilor locali in func{ie
sau a primarului. Componenla, obiectivele gi perioada de desfEqurare a activiti{ilor acestora se
stabilesc prin hotdrAte a consiliului local, Membrii comjsiei aclioneaz[ in limitele stabilite prin
hotdrAre.

Comisia de analizd qi verificare prezinti consiliului local ori primarului, dupd caz,la
termenul stabilit de acesta, rapofiul intocmit in unna analizelor gi verificdrilor efectuate. Rapofiul
cuprinde, dacd este cazul, propuneri concrete de imbunithlire a activitdtrii in domeniul supus
analizei sau verificdrir.
Consiliile locale pot organiza, din proprie iniliativd sau din iniliativa primarului, dupa oaz,
comisii mixte formate din consilieri locali, funclionari publici $i alli specialiqti, pe perioadd
determinatd. ComponenJa comisiilbr mixte, obiectivele qi perioada de desfrqurare a activitalii
acestora se stabilesc prin hotdrAri ale consiliilor 1ocale, $edinlele comisiilol mixte sunt publice.

ART. 18. Mandatul consiliului 1ocal
Consiliul local se alege pentru un mandat

de 4 ani in condiliile legii privind alegerea
publice
locale.
autoritAlilor administra{iei
Mandatul consiliului local se exercitd de la data la care consiliul local este legal constituit
pAnd la data 1a care consiliul local nou-ales este legal constituit,
Mandatul consiliului local poate fi prelungit, prin lege organicd, in caz de rdzboi sau
catastrofE ori alte situalii expres prevdzute de lege atunci cdnd, din cauza acestor situaJii, nu pot fi
organizate alegeri in condiliile alin. (1).

ART. 1 9. Atribuliile consiliului local
(1) Consiliul local are iniliativd qi hotdrdqte, in condi{iile legii, in toate problemele de
interes local, cu excepjia celor care sunt date prin lege in competenla altor autoritd{i ale
administraJiei publice locale sau centrale.
(2) Consiliul local exercitd urmdtoarele categorii de atribulii:
a) atribulii privind unitatea administrativ-teritoriald, organizarea proprie, precum qi
organizarea 9i functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituliilor publice de
interes local $i a1e societatrilor qi regiilor autonome de interes local;
b) atribu{ii privind dezvoltarea economico-sociald qi de mediu a comunei, comunei sau

municipiului;
c) atribulii privind administrarea domeniului public qi privat al comunei, comunei sau
municipiului;
d) atribu{ii privind gestionarea serviciilor de interes local;
e) atribulii privind cooperarea interinstitu{ionald pe plan intern qi extem.
(3) In exercitarea atdbutriilor prevdzule 1a alin. (2) 1it. a), consiliul local:
a) aprobd statutul comunei, comunei sau municipiului, precum gi regulamentul de organizare
gi funclionare a consiliului local; prin ordin al ministrului de resod se aprobh un model orientativ al
statutului unitdtrii administrativ-teritoriale, precum qi un model orientativ al regulamentului de
organizare gi funcfionare a consiliului local;
b) alege viceprimarul/viceprimarii, din rAndul consilierilor 1oca1i, 1a propunerea primarului
sau a consilierilor locali, in condilille afi., 152 alin. (2);
c) aprob6, in condiliile legii, la propunerea primarului, inhinlarea, otganizarca gi statul de
funclii ale aparatului de specialitate al prirrarului, ale instituliilor publice de interes local,
reorganrzarca qi statul de func1ii ale regiilor autonome de interes local, precum qi infiin{area,
reorganizarea sau desfiinlarea de societdJi de interes local gi statul de funclii al acestora;
d) exercitd, in numele unltdlii administlativ-teritoriale, toate drepturile qi obligaliile

corespunzAtoare parlicipaliilor de{inute la societali sau regii autonome, in
e) hotdrbgte infiinlarea san reorganizarea cle instituJii, servicii publice,l
autonome, in condiliile legii.
a) aprobd, la propunerea primarului, bugetul unitAtii admi ristrativ-teritoriale, vitdiile e
credite, modul de utilizare a rezervei bugetare qi contul de incheiere a exerciliului bugetar;

b) aprobd, la propunerea primarului, contractaxea $i/sau garantarea imprumuturilor, precum qi
contractarea de datorie publicd locald prin emisiuni de titluri de valoare, in numele unit5]ii

administrativ- teritoriale, in conditiile legii;
c) stabilegte qi aprobd impozitele gi taxele locale, in condiliile legii;
d) aprob6, la propunerea primarului, documenta{iile lehnico-oconomice pentru lucrdrile de
investilii de inteles local, in condiJiile legii;
e) aprob[ strategiile privind dezvoltarea econotricd, sociald gi de mediu a unitdJii
administrativteritoriale ;
f) asigurd un mediu favorabil infrinlnrii qi/sau dezvoltdrii afacerilor, inclusiv prin
valorificar-ea patrimoniului existent, precum gi prin realizarea de noi investilii care sd contribuie la
indeplinirea programelor de dezvoltare economich regionald qi locald;
g) asigur'6 realizarea lucrdrilor ql ia mdsurile necesare implementdrii qi conformdrii cu
preved.erile angajamentelor asumate de RomAnia in calitate de stat membru al Uniunii Europene in
domeniul protec{iei mediului 9i gospoddririi apelor pentru serviciile funizate ceti}enilor.
(5)Dacd bugetul uniEtrii adminisfativ-teritoriale, prevdzut la alin. (a) ht a), nu poale fi
adoptat dupd doud gedinle consecutive, care au loc la un interval de cel mult 7 zlle, aclivilatea se
desfhgoard pe baza bugetului anului precedent pAnd la adoptarea noului buget, dar nu mai tArziu de
45 de ztle de la data publicdrii legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al RomAniei, Paflea L
(6)In exercitarea atribuJiilor prevdzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:
a) hotdrdqte darea in administrare, concesionarea, inchirierea sau darea in folosin!6' grafil6' a
bunurilor proprietatg. publicA a comunei, comunei sau municipiulut, dupd" caz, precum gi a
serviciilor publice de interes local, in condiJiile legii;
b) hotdrdste vdnzarea, darea in administrare, concesionarea, darea in folosint[ gratuitb sau
inchirierea bunurilor proprietate privatd a comunei, comunei sau municipiului, dupd caz, in
condiJiile legii;
c) avizeazd sa:u aprobd, in conditriile legii, documentaliile de amenaj are a teritoriului qi
urbanism ale localitdtilor;
d) atribuie sau schimbd, in condiliile legii, denumiri de str6zi, de piele qi de orice alte
obiective de interes public local.
(7)In exercitarea atribuliilor prevdzute la alin, (2) lit. d), consiliul local asigurd, potrivit
competenlei sale gi in condiliile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes
local privind;
a. educalia;
b. serviciile sociale pentru protec{ia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor
vdrstnice, a familiei gi a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociald;
c, slndtatea:
d, cultura;
e. tineretul;
f. sportul;
g. ordinea publicd;
h. situa{iile de urgen}d;
i. proteclia qi refacerea mediului;
j. conservarea, restanrarea $i punerea in valoare a monumentelor istorice qi de arhitecturd, a

parcurilor, grddinilor publice gi rezervaliilor naturale;
k. dezvoltarea urbandl
l. evidenla persoanelor;
podurile qi drumurile publice;
n. serviciile comunitare de utilitdfi publice de interes local;
o. serviciile de urgen{d de tip salvamont, salvamar gi de prim ajutor;
p. activitdlile de administralie social-comunitard;
q. locuin{ele sociale gi celelalte unitdli locative aflate in proprietatea unitdlii
administrativ-teritoriale sau in administrarea sa;
r. punerea in valoare, in interesul colectivitdtrii locale, a resurselor naturale de pe raza unitalii
administrativ-teritoriale ;
s. alte servicii publice de interes local stabilite prin lege,

m.

a)
b)
a)
b)

c)
a)

b)

(8)In exercitarea atributiilor prevdzute la alin. (2) 1it. d), consiliul local:
sprijini, in condiliile legii, activitatea cultelor religioase;
aprobd construirea locuinJelor sociale, criteriile pentru repadizarea locuinlelor sociale gi a
utilitdlilor locative aflate in propdetatea sau in administrarea sa.
(9)In exercitarea atribu{iilor prevdzute 1a a1in. (2) lit. e), consiliul local:
hotdrdqte, in condi{iile 1egii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romAne sau strdine,
in vederea finanldrii gi realiz6rii in comun a unor acliuni, lucrdri, servicii sau proiecte de
interes public local;
hotdrdgte, in condiliile legii, infrljirea comunei, comunei sau municipiului cu unitdtri
administrativ- teritoriale din alte tdri;
hotdrdqte, in condiliile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unitali administrativ-teritoriale
din jari sau din strdindtate, precum qi aderatea la asocialii na{ionale gi internationale ale
autodtdtrilor administra{iei publice locale, in vederea promovdrii unor interese comune.
(10)In exercitarea atribu{iilor prevdzute la alin. (2) lit. a), b) 9i d), consiliul local:
poate asigura, in tot sau in parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui de
administrare, lucrdrile gi fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea gi funclionarea
clddirilor in care iqi desfdgoard activitatea autodtdli sau institulii publice a cdior activitate
prezintd un interes local. Bunurile achizi{ionate pentru dotdri rdm6n in proprietatea unitAlii
administrativ-teritoriale ;
poate asigura, in tot sau in parle, cu acordul instituJiei sau autoritdlii publice titulare a
dreptului de proprietate sau de administrare, lucrdri de amenajare, dotare gi intreJrnere a
clddirilor sau terenurilor aflate in proprietatea publicd sau privatd a statului, in scopul cregterii
nivelului de atractivitate turisticb a unitdlii administrativ-teritoriale, cu condilia ca, prin
acordul exprimat, titularul dreptului sd permitd accesul publicului in spaliile astfel
imbundtd{ite pe o perioada de minimum 5 ani.
Bunurile achizi{ionate pentru dotdli rdmdn in proprietatea unitAlii administrativ-teritoriale,

1)Pentru realizarea atribu{iilor prev6^)te Ia ahn. (2) consiliul local poate solicita informari qi
rapoarte de la primar, viceprimar gi de la conduobtorii organismelor prestatoare de servicii publice
qi de utilitate publicd de interes local.
(12)Consiliul 1oca1 hotdrdgte acordarea unor sporuri qi a altor facillt[]i, potrivit legii,
personalului angajat in cadrul aparatului de specialitate al primarului gi serviciilor publice de
(1

interes local.
(13)Consiliul local poate conferi persoanelor fizice rorndne sau strdine ou merite deosebite
titlul de cetdlean de onoare al comunei, comunei sau municipiului, in baza unui regulament propriu.
Prin acest regulament se stabilesc qi condiliile retragerii titlului conferit. Acest regulament poate fi

unitdlii administrativ-teritoriale.
(14)Consiliul local indeplineqte orice alte atribulii, in toate domeniile
exceplia celor date in mod expres in competenla altor autoritdli publice,
atribulii stabilite prin lege.

pafi e integrantd a statutului

ART. 20.InstituJiile pubiice de interes local
1) Consiliile locale pot infiinla instituJii publice de interes 1ocal in principalele dome-nii de
activitate, potrivit specificului qi nevoilor coiectivitAfii locale, cu respectalea prevederilor legale gi
in limita mijloacelor financiare de care dispun.
2) Numirea gi eliberarea din funclie a personalului din cadrul instituliilor publice de interes
Iocal se fac de conduchtorii acestora, in condiliile legii.
3) Numirea, sanclionarea, suspendarea, modificarea gi incetarea rapoftwilor de serviciu sau
de muncd, dupd caz, a conducdtorilor instituliilor prevdzute la alirl ( l) se fac de cdtre primar, prin
dispoziJie, in condiliile legii.
ART, 2 1 .Mandatarea consilierilor locali pentru reprezerrtarea intereselor unitdlii
administrativ-teritoriale
Consilierii 1ocali imputernici{i sd reprezinte interesele unitd{ii administrativ-teritoriale in
societdfi, regii autonome de interes local qi alte organisme de cooperare sau parteneriat Sunt
desemnali, prin hotdrdre a consiliului local, in condiliile legii, cu respectarea regimului
incompatibilitdlilor aplicabil qi a configuratiei politiee de 1a ultimele alegeri locale.
ART. 22.Reprezentarea 1n asociaJiile de dezvoltare intercomunitard gi la nivelul operatorilor
regionali
Comunele, ora$ele $i municipiile s.unt reprezentate de drept in adundrile generale a1e
asocialiilor de dezvoltare intercomunitard gi in adundrile generale ale operatorilor regionali qi
loca1i de cdtre primari, Primarii pot delega calitatea lor de reprezentan{i ai unitdlilor
administrativ-teritoriale in adundrile generale viceprimarilor, administratorilor publici, precum qi
oricdror alte persoane din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei institulii publice
de interes local,

ART. 23.Tipuri1e de $edinle a1e consiliului local
Consiliul local se intruneqte in qedin{e ordinare, ce1 pu}in o datd pe lund, la convocarea
primarului.
2) Consiliul local se poate intruni qi in qedinJe extraordinare la convocarea:
a) primarului;
b) a cel pulin unei treimi din numdrul conSilierilor locali in funcfie;
c) primarului, ga urmare a solicitdrii prefoctului, in conditiile prevbzute la ari' 257 ahn. (2)

1)

ART. 24.Convocarea qedinlelor consiliului local
(1) Consiliul local s9 convoacd dupd cum umeazd:
a) prin dispoziJie a primarului, in cazurile prevdztfie Ia art. 133 a1in. (1), alin. (2) lit. a) qi c);

b) prin convocare semnatd de cdtre consilierii locali care au aceastl ini]iativd, in cazul prevdzut la art. 1 3 3
alin. (2) 1it. b).
(2) Consilierii loca1i sunt convoca{i in scris sau, in functie de prevederile regulamentului de organizare gi

funclionare a consiliului local, prin mijloace electronice, prin grija secretarului general al unitAliilsubdiviziunii
administrativ-teritoriale, cel tArziu in ziua ulterioar[ primirii de cdtre acesta a dispozitiei sau documentului de
convocare iniliat de cel pulin o fteime din numdrul consilierilor locali in func{ie.
(3) Data gedinlei consiliului local precizald cu ocazia convocdrii este stabilita, cu respectarea modului de
calcul al termenelor procedurale, prevdzut de art. 181 din Legea rLr. 13412010 privind Codul de procedurl civill,
lepublicatd, cu modificdrile ulterioare, astfel:
a) in termen de 5 zile de 1a data comunicdrii dispoziliei de convocare pentru qedin{ele ordinare;
b.1in termen de 3 zile de la data comuniclrii dispoziJiei sau documentului de convocare pentru qedinlele
extraordinare.
(.4) In cn de forld majord gi/sau de maximd urgenla penfu rezolvalea intereselor locuitorilor comunei, ai
comunei sau ai mr-nicipiului/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori in alte situalii stabilite de regulamentul
de organizare qi func{ionare a consiliuhri local, convocarea acestuia pentru qedin}a extraordinar[, prin except'de la prevederile alin. (3) lit. b), se face de indatd.
(5) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu urmdtoarele informalii despre qedinld:
a) data, ora qi locu1 desfdqurdrii;
b) proiectul ordinii de zi;
c) materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi;
d) modalitatea prin care sunt puse la dispozilia consilierilor 1oca1i, potrivit opliunilor acestora, materialele
inscrise pe proiectul ordinii de zi;
e) indicarea comisiilor de specialitate cdrora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotdrAri;
f) invitalia de a formula gi depure amendamente asupra proiectelor de hotdrAri.
(6)Secretarul general al unitalii/subdiviziunii administrativ-teritoriale transmite prefectului, sub semndtura
sa, evidenla prezenlei consilierilor locali 1a convocdrile pentru qedinlele care nu s-au putut desfhgur[ din lipsa
cvorumului, in termen de 3 zile de la data convocirii. Eviden{a transmisd prefectulti precizeazd qi situaliile in
care, urmare a ultimei absen{e, a intervenit cazul de incetare de drept a mandatului prevdzut la aft. 204 aIin. (2)

lit.

e),

(7)In toate caznrile, convocarea se consemneazd in procesul-verbal al qedinlei.

ART. 25.Ordinea de zi
(1) Proiectul ordinii de zi se rcdacteazd de cdtre secretarul general al unitdlii/subdiviziunii
administrativ- teritoriale $i compartimentele de resorl din cadrul aparatului de specialitate a1 primarului, ca
anexd la documentul de convocare la propunerea primarului sau a consilierilor locali, dupd caz, in condiliile
legii.
(2) Este obligatorie inscrierea pe proiectul ordinii de zi a proiectelor de hotdr6ri care indeplinesc
condiliile prevdzute la afi. 136 a1in. (8).
(3) Proiectul ordinii de zi a qedin{ei consiliului local poate cuprinde proiecte de hotdrAri, cu men{ionarea
titlului gi a inijiatorului, rapoafle ale primarului, a1e viceprimarului, ale consilierilbr 1oca1i, a1e comisiilor de
specialitate, ale comisiilor speciale sau mixte, rapoarte sau informdri ale conducdtorilor organismelor
prestatoare de servicii publice gi de utilitate public[ in unitdfile administrativ-teritoriale, dupd caz, precum qi
orice alte probleme de interes local.
(4) Proiectul ordinii de zi a qedinlei consiliului local se aduce la cunoqtinJd locuitorilor cotnunei, ai
comunei sau ai municipiului/subdiviziunii administrativ-teritoriale prin mass-media, prin afigarea pe pagina de
internet a unitdlii administrativ-teritoriale sau prin orice alt mijloc de publicitate.

(5) In comunele, in oraqele sau in municipiile in care cetdlenii apa4inand unei minorit[ti
nationale au o pondere de peste 20% din numirul locuitorilor, stabilit la ultimul r,
proiectul ordinii de zi se aduce la cunogtinla publicd qi in limba minoritdlii

(8) Suplimentarea ordinii cle zi se aprobd numai pentru probleme urgente cu majoritate
simpl6.

(9) In cazul neaproblrii proiectulu.i ordinii de zi, in condiliile prevdzute Ia a1in. (7), nu se
acordd indemnizaJia cuvenitd colsilierilor' locali pentru $edinla respecttva

ART. 26.Proiectele de hotdrAri ale consiliului local
(1) proiectele de hotdrdri pot fi iniliate de primar, de consilierii locali sau de cetdlent.
Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al
unitAlii/subaiviziunii administrativ-teritoriale qi a1 compartimentelor de resort din cadrul
aparatului de specialitate a1 primarului,
(2) proiectele de hotdrAri gi referatele de aprobare ale acestota se redacteazd in
confomitate cu normele de tehnicb legislativd.
(3) proiectele de hotdrAri ale consiliului local insotrite de referatele de aprobate ale acestora
gi de alte documente de prezentare qi de motivare se iruegistreazd qi se transmit de secretarul
general al unitdtrii/subdiviziunii administrativ-teritoriale:
a) compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului in vederea
analizdrii gi intocmirii rapoartelor db specialitate;
b) comisiilor de specialitate ale consiliului local in vederea dezbaterii qi intocmirii avtzelor '
(4)Nominalizarea compartimentelor de resort qi a comisiilor de specialitate cdrora li se
transmit proiectele de hotdrAri ale consiliului Iocal, precum 9i ceLelalte documente, potrivit
prevederilol alin. (3), se face de cdtre primar itrpreund cu secretarul general al
unitdlii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
(5)Odatd cu transmiterea proiectelor de hotdrdri se comunicd qi data de depunere a
rapoartelor gi a avizelor, av6ndu-se grijf, ca rapoartele compaftimentelor de resofi sd poata fi
transmise gi cotrisiilor de specialitate inainte de pronunlarea acestora.
(6)Dup6 examinarea proiectului de hotdrAre, comisia de specialitate a consiliului Iocal
emite un aviz cu privire la adoptarea sau, dupd caz, l'espingerea proiectului
(7)Avizul comisiei se transmite secretarului general al unitdJii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale, care dispune mdsurile corespunzAtoare inaintirii lui cdtre consilierii
locali gi cdtre iniliatori, d,tpd caz, cel mai tdrziu in ziua qedin1ei.
(8)Fiecare proiect de hotdrdre inscris pe ordinea de zi a gedinlei consiliului local este supus
dezbaterii numai dacd este inso{it de:
a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare qi motivare, semnat de iniliator,
b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
c) iwizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
d) alte documente prevdzute de legislalia speciald.
(9)Secretarul general al unitdlii/subdiviziunii administrativ-teritoriale asigurd indeplinlrea
conditiilor de la alin. (8) qi aduce Ia cunoqtinla consiliului local cazul neindeplinirii acestora
inainte de adoptarea ordinii de zi,
(i6)Rapoartele gi avizele prevdzute la alin. (8) trebuie intocmite in termenul prevlzut la
alin. (5), dar nu mai tdrziu de 30 de ordinii de zi a qedinlelor ordinare ale consiliului local, respectlv
in termen de cel mult 3 zile de la inregistrarea proiectelor de hotdrare propuse a fi insclise pe
proiectul ordinii de zi a qedinlelor extraordinare. In situalia gedin{elor extraordinare convocate de
indat[, rapoartele compadimentelor de specialitate se intocmesc in procedurd de urgenJd, cel tdrziu
odatd cu proiectul hotdrdrii.

(11) Iniliatorul proiectului il poate retrage sau poate lenunla, in orice moment,
acestula.

1a

sus{inerea

ART. 2T.Cvorumul gedinlelor consiliului local
(1) $edinlele consiliului local se desfrqoard legal in prezenJa majoritl{ii consilierilor locali
in functie.
(2) Prezen{a consilierilor locali la qedin}d este obligatorie, cu exceplia cazului in care
aceqtia absenteaza motivat. Absen{a este consideratd rnotivatd daci se face dovada cA aceasta a
intervenit din cauza:
unei boli care a necesitat spitalizarea sau a unei stdri de sdndtate penfu care s-a eliberat
certificat de concediu medical;
unei deplasdri in strdindtate;
unor evenimente de forjd majord;
in cazul decesului soJiei/solului consilierului local sau al unei rude de pdnd 1a gradul al Il-lea a
consilierului local ales ori al so{iei/so{ului acestuia, inclusiv;
alte situaJii prevdzute in regulamentul de organizare qi funclionare a consiliului local.
(3) Consilierul local care absenteazd nemotivat de doud ori consecutiv la qedintele
consiliului local este sanc{ionat, in condiliile aft.233.
(4) Consilierii locali sunt obligali sd iqi inregistreze prezenla in evidenJa linutd de

a)

b)
c)
d)
e)

secretarul general al unitatrii/subdivizir.urii administrativ-teritoriale.
(5) Consilierul local care nu poate lua parte la Eedin{d este obligat sd aducd aceast[ situaJie
la cunogtinla secretarului general al unitdtii/subdiviziunii administrativteritoriale.

ART. 28.DesfEqurarea gedinlelor consiliului local
(1) $edinJele consiliului local sunt publice.
(2) Caracterul public a1 qedinlelor consiliului local este dat de:
a) accesul celor interesa!i, in condiliile legii, 1a procesele- verbale ale gedinfelor consiliului
local;
b) accesul celor interesali, in condiliile legii, 1a proiectele de hotdrAri, la hotdrdrile consiliului
local, precum gi la instrumentele de prezentare gi de motivare a acestora;
c) posibilitatea cetd{enilor cu domiciliul sau regedin1a in unitatea/subunitatea
administrativ-teritoriald respectivd de a asista la gedin{ele consiliului local in condiliile
regulamentului de organizare qi funclionare a consiliului 1ocal.
(3) Lucrdrile qedintelor se desfrgoard in limba romAnf,. In consiliile locale in care
consilierii locali aparlinAnd unei minoritili nalionale reprezintd cel pt\in20Vo din numirul total, la
qedin{ele consiliului local se poate folosi qi limba minoritilii na{ionale respective. in aceste cazuri
se asigurd, prin grija primarului, traducerea in limba rom6n1. in toate cazurile, documentele
gedin{elor de consiliu local se intocmesc qi se aduc la cunogtinJd publicd in limba romAnd.
(4) La lucrdrile consiliului local pot asista gi lua cuvAntul, fhrd drept de vot, prefectul,
pregedintele consiliului judelean sau reprezentan{ii acestora, deputa}ii gi senatorii, minigtrii gi
ceilalli mernbri ai Guvernului, secretarii gi subsecretarii de stat, conducdtorii serviciilor publice
deconcentrate ale ministerelor qi ale celorlalte organe centrale, conducdtofii compaftimentelor de
resofi qi conducdtorii organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publicd din
unitalile administraliv-teritoriale, in problemetre ce privesc domeniile 1or de responsabilitate,
precum qi alte persoane interesate, in condiliile prevAzute in regulamentul de organizare gi
func lionare a consiliului local.
(5) Dezbaterea proiectului de hotdrAre sau a problemelor se face, de reguld, in ordinea in
care acestea srurt inscrise pe ordinea de zi aprobatd in conformitate cu prevederile prezentului cod
qi ale regulamentului de organizare gi func{ionare a consiliului local.
(6) Pregedintele de qedinJb este obligat sd asigure luarea cuvAntului de chtre iniliator pentru
susJinerea proiectului de hotdrdre ori de cate ori acesta o solicitd, precum qi de cdtre delegatul
sdtesc, dupd caz,

(7) Consilierii locali participd la dezbateri in ordinea inscrierii la cuvdnt. Consilierii locali
sunt obligali ca in cuvAntul lor sd se refere exclusiv 1a problema cale formeazd obiectul dezbaterii.

(8) Preqedintele de qedinld are dreptul s5 limiteze durata ludrilor de cuv6nU
obiectul dezbaterii. In acest scop el poate propune consiliului local spre
fiecdrui vorbitor, precum qi timpul total de dezbatere a proiectului.
(9) Pregedintele de qedinld permite oricAnd unui consilier local sd
de ordin personal, in probleme previzute de regulamentul de organizare 9i
vorbitor'
sau atunci
rci cdnd a fost nominalizat de un alt vorbitor.
..
(10) Pregedintele de qedinld sau reprezentantul oricdrui grup de consilieilrl
propune incheierea dezbaterii unei probleme puse in disculia consiliului local' Pro
incheiere a dezbalerir se supune votului, iar discuJiile se sisteazi dacd propunerea este adoptata cu

majoritato simp16.
(11) Este interzisd adresarea de insulte sau calomnii de cltre consilierii locali prezenli la
qedin{d, precum 9i dialogul dintre vorbitori qi persoanele aflate in sall.
(12) Asupra proiectelor de hotdrdri au loc dezbateri generale qi pe articole, consilierii locali,
precum qi ceilalli iniliatori prezen{i la gedin{d putAnd formula amendamente de fond sau de fbrmd.
Amendamentele se supun votului consiliului local in ordinea in care au fost fornulate
( 13) Sinteza dezbaterilor din gedinJele consiliului local, precum gi modul in care qi-a
exercitat votul fiecare consilier local in parte se consemneazA intr-un proces-velbal, semnat de
preqedintele de qedinld gi de secretarul general a1 unitdtrii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
(14) Preqedintele de qedinJd, impreund cu secretarul general al unitdlii/subdiviziunii
administrativ- teritoriale igi asumd, prin semndturi, responsabilitatea veridicitdlii celor
consemnate.

(15) La inceputul fiecdlei qedinle, secretarul general al unitdliilsubdiviziunii
administrativ-teritoriale supune spre aprobare procesul-verbal al qedinlei anterioare. Consilierii
locali gi primarul au dreptul ca, in cadrul qedinlei curente a consiliului local, sd conteste conlinutul
procesului-verbal qi sd ceard men{ionarea exactd a opiniilor exprimate in qedinta anterioard.
(16) Procesul,verbal semnat de pregedintele de gedin]6 qi de cdtre secretarul general al
unitAtrii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, precum qi documentele care au fost dezbAtute in
gedir4a anterioard se depun intr-rm dosar special al gedinlei respective, care se numeroteazd 9i se
sigileazd de preqedintele de gedinld qi de sectetarul general al unitn{iilsubdiviziunii
administrativ-teritoriale, dupi aprobarea procesului-verbal sau de cdtre persoana cu atribuJii in
acest sens, desemnatd in condi{iile legii.
( 17) In termen de 3 zile de 1a data aprobdrii procesului-verbal al qedinfei, secretarul general
al unitdJii/subdiviziunii administrativ-teritoriale afiqeazd la sediul primdriei qi publicd pe pagina de
intemet a unitdlii/subdiviziunii administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al gedinlei.

ART. 29.Adoptarea hot6rdrilor consiliului local
(1) In exercitarea atribuliilor ce ii revin, consiliul local adoptd hotdrAri, cu majoritate
absolutd sau simpld, dupd caz.
(2) Prin excep{ie de la prevederile alin. (1), hotdrdrile privind dob6ndirea sau instrdinarea
dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se adoptd de consiliul local cu majoritatea
calificatd definitdla afi. 5lil. dd), de doud treimi din numdrul consilierilor locali in fLurcfie.
(3) Se adoptd cu majoritatea absolutd prevdzutd la art. 5 lit. cc) a consilierilor locali in
func{ie urmitoarele hotdrAri ale consiliului local:
a) hotdririle privind bugetul local;
b) hotdrfile privind contractarea de imprumuturi, in condi{iile legii;
c) hotdrArile prin care se stabilesc impozite qi taxe locale;
d) hotardrile privind participarea la programe de dezvoltare judefeand, regionald, zonalI sau
de cooperare lrans frontaliera:
e) hotdrdrile privind organizarea gi dezvoltarea urbanisticd a localitdlilor $i amenajarea
teritoriului;
f) hotdrArile privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritdli publice, cu persoane juridice
romAne sau strdine;
g) hotdr6rile
h) hotdrdrile

privind administrarea patrimoniului;
privind exercitarea atribuliilor prevdztrte \a afi. 92;

i) alte hotdrdri necesare bunei funcliondri a consiliului local, stabilite prin legi speciale sau
regulamentul de organizare qi funclionare a consiliului loca1.
(4) Votul consilierilor locali este individual qi poate fi deschis sau secret.
(5) Votul deschis se exprimd prin oricare din urmdtoarele modalitdli:
a) prin ridicarea mdinii;
b) prin apel nominal, efectuat de preqedintele de qedinfd;
c) electronic.
(6) Consiliul local poate stabili ca unele hotdrAri sd fie luate prin vot secret. HotdrArile cu
caracter individual cu privire la persoane sunt luate intotdearura prin vot secret, cu excepliile
prevdzute de Iege.
(7) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.
(8) Redactarea buletinelor de vot trebuie sd fie fbrd echivoc. Pentru exprimarea opliunii se
folosesc, de reguld, cuvintele da sau nu,
(9) Buletinele de vot se introduc intr-o urnd. La nuindrarea voturilor nu se iau in calcul
buletinele de vot pe care nu a fost exprimatd opliunea consilierului local sau au fost folosite ambele
cuvinte prevdzute la alin. (8).
( 10) AbJinerile se numdrd la voturile impotrivd.
(11) Dacd pe parcursul desfiqurdrii qedinJei nu este intrunitd majoritatea legald necesard
pentru adoptarea proiectului de hotdr6re, pregedintele de qedin{d amAnd votarea pAnd la intrunirea
acesteia.

(12) Dacd in urma dezbaterilor din qedinfa consiliului local se impr-ur modificdri de fond in
conlinutul proiectului de hotdrfue, lapropunerea primarului, a secretarului sau a consilierilor locali
qi cu acordul majoritd{ii consilierilor locali prezen{i, pregedintele de gedinld retransmite proiectul
de hotdrAre, in vederea reexamindrii de cdtre ini{iator gi de cdtre compadimentele de specialitate.
( 13) Proiectele de hotdrAri respinse de consiliul local nu pot fi readuse in dezbaterea
acestuia in cursul aceleiagi gedinle.

ART. 30.Semnarea gi contrasemnarea hothrArilor consiliului local
Duph desfrgurarea qedin{ei, hotdrdrile consiljului local se semneazd de cdtre preqedintele
de qedinJd gi se contrasemneazl, pentru legalitate, de cdtre secretarul general al

unitAlii/subdiviziunii administrativ- teritoriale.
In cazul in care preqedintele de qedinld refuzd, in scris, se semneze, hotdrArea consiliului
local se semneazd de ce1 puJin 2 consilieri locali dintre cei care au participat 1a gedin{d. Modalitatea
de desemnare a acestor consilieri se stabileqte prin regulamentul de organizare gi funclionare a
consiliului Iocal.
Secretarul general al unitdlii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contasemneaza
hotdrdrea in cazul in care considerd cd aceasta este ilegald. in acest caz, in urmdtoarea Sedinld a
consiliului local, depune in scris qi expune in fafa acestuia opinia sa motivatd, care se consemneaza
in procesul-verbal al qedinlei.
ART. 3 l.Funclionarea comisiilor de specialitate
(1) Comisiile de specialitate lucreazi in plen gi delibereazd cu votul majoritalii simple a
membrilor lor.
(2) Participarea membrilor cofiisiei la qedinlele acesteia este obligatorie. Dacd absenlele
continud, fErd a fi motivate, pre$edintele comisiei poate propune consiliului local aplicarea
sanctiunilor prevdzfie la aft. 233.
(3) Comisia poate invita sd parlicipe la gedinlele sale specialiqti din cadrul aparatului de
specialitate al primarului sau din afara acestuia. Au dreptul sd pafticipe la qedin{ele comisiei gi
iniliatorii propulerilor ce stau la baza lucrdrilor comisiei. Comisia poate invita gi alte persoane
care sd parlicipe la dezbateri.
(4) $edinfele comisiei de specialitate sunt, de reguld, publice.
(5) Comisia poate hotdri ca unele qedinJe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi si
se desfbqoare cu ugile inchise.

(6) Convocarea qedinlelor comisiei

se face de cdtre

preqedintele acesteia cu cel pulin 3 zile

inainte sau de indatd, in situalia qedinlelor convocate in condifiile aft' 134 alin. (4).
(7) Ordinea de zi se aprobd de oomisie 1a propunerea pregedintelui Oricare
comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.
(8) $edinlele comisiilor de specialitate se desfEqoard inaintea qedin{elor
atunci cdnd ordinea de zi a qedinlei acestuia cuprinde sarcini sau proiecte de
i se solicitd avizul.
(9) Pentru dezbaterea proiectelor de hotdrAri sau a celorlalte probleme
de cdtre secretarul general a1 unitdlii/subdiviziunii administraJiv-teritoriale,
desemneazd un consilier local care prezintd in cadrul qedinlei proiectele gi, dupd caz, ce
probleme aflate pe ordinea de zi, carc ni sunt prezentate de inifiator.
(10) Secretarul comisiei sau, in lipsa acestuia, consilierul local desemnat in confomitate
cu alin. (9) intocmegte avizul, cu caracter consultativ, al comisiei, pe baza amendamentelor 9i a
propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majotitatea voturjlor
consilierilor locali prezenli.
(1 1) Avizele intocmite de comisie cuprind separat, cu motivarea necssard, atdt
amendamentele qi propunerile acceptate, cdt qi cele respinse.
(12) Avizele intocmite sunt prezentate secretarului general al unitdlii/subdiviziunii
administrativ- teritoriale, care asigurd transmiterea acestora cdtre consilierii locali, ce1 mai tirzits
inainte de aprobarea ordinii de zi.
(13) Votul in comisii este, de reguld, deschis. In anumite situa{ii comisia poate hotSri ca
votul s[ fie secret, stabilind, de la caz la coz, qi moda.litatea de exprimare a acestuia.
(14) Lucrdrile gedinJelor comisiei se consemneazd, prin grija secretarului acesteia, intr-un
proces-verbal. Dupd incheierea qedintei, procesul-verbal este semnat de cdtre preqedintele 9i
secretarul comisiei.
(15) Pregedintele poate incuviinla ca procesele-verbale ale qedinlelor sd fre consultate de
alte persoane interesate care nu au parlicipat la gedinld, cu exceplia proceselor-verbale intocmite in
qedinlele ale cdror lucrdri s-du desfdqurat cu uqile inchise.

ART. 32.Delegatul sdtesc
(1) Locuitorii satelor care nu au consilieri locali aleqi in consiliile locale sunt reprezenta{i 1a
gedinlele consiliului local de un delegat sitesc. Delegatul sAtesc este asimilat aleqilor locali.
(2) Delegatul sdtesc este ales pe perioada mandatului consiliului local, in termen de 20 de
zile de la data constituirii acestuia, de o adunare sdteascd, convocatd de primar cu cel pulin 15 zile
inainte qi desfbqur atdinprezenlaprimarului sau a viceprimarului gi a secretarului general al unitd{ii
administrativ-teritoriale.
(3) Alegerea delegatului sdtesc se face cu majoritatea voturilor celor prezenii la aceastd
adunare, consemnatd intr-un proces-verbal care se prezintd in prima qedinld a consiliului local. La
adunarea sdteascd pot pafticipa toli cetd{enii cu drept de vot din satul respectiv.
(4) Incetarea de drept a mandatului delegatului s6tesc are loc in urmdtoarele situalii:
a) demisie;
b) validarea,
delegat este;

in calitate de consilier local,

a

unui supleant care are domiciliul in satul al cbrui

c) schimbarea domiciliului intr-un alt sat, inclusiv ca urmare a reorganizdrii unitdlii

administrativ- teritoriale respective;
d) condamnarea, prin hotdrAre judecdtoreascd rdmasd defrnitivd, la o pedeapsd privativl de
libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a pedepsei;
e) punerea sub interdiclie judecatoreascd;
f; pierderea drepturilor electorale;
g) deces.

(5) In situa{iile prevdzute la alin. (4) se alege un nou delegat sdtesc, cu respectarea
prevederilor alin. (1)care se aplicb in mod corespunzator'
(6) Adunarea sdteascd, convocatd de cdtre primar, poate hotdri oricdnd eliberarea din
functie a delegatului sdtesc qi alegerea, in termen de 20 de zile de 1a eliberare, a unei alte persoane

in aceasth funclie, in condiliile alin. (2) care se aplicl in mod corespunzdtor.
(7) La discutarea problemelor privind satele pe care le reprezinld, delegalii sdteqti sunt
invitali in mod obligatoriu. DelegaJii sdtegti au dreptul de a se exprima cu privire la problemele
discutate, opinia acestora fiind consemnatd in procesul-verbal al qedinlei.
ART. 33.Situaliile de dizolvare a consiliului local
(1) Consiliul local se dizolvd de drept sau prin referendum local. Consiliul local

se

dizolvl

de drept:
a) in cazul in care acesta nu se intrunegte cel pulin

intr-o qedin{I ordinard sau extraordinar[, pe
durata a patru luni calendaristice consecutive, deqi a fost convocat conform prevederilor
legale;
b) in cazul in care nu a adoptat nicio hotdrAre in 3 gedinle ordinare sau extraordinare Jinute pe
durata a patru Iuni calendcristice conseculive;
c) in cazul in care numdrul consilierilor locali in funclie este mai mic decAt jumltatea
numlrului membrilor consiliului local gi nu a putut fi completat cu supleanli in condiliile art.
122.

(2) Primarul, viceprimarul, secretarul general al unitdlii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale, prefectul sau orice altd persoand interesatd sesizeazd instanla de
contencios administrativ cu privire la cazrrlle prevdzlte la alin. (1). Instanla analizeazd situalia de
fapt gi se pronunld cu privire la dizolvarea consiliului local. HotdrArea instanlei este definitivd qi se
comunicd prefectului.

ART. 34.Referendumul local
(1) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat in condiliile legii.
Referendumul se organizeazd ca ufinare a cererii adresate in acest sens prefectului de cel pufil
25% din numdrul cetdlenilor cu drept de vot inscriqi in Registrul electoral cu domiciliul sau
reqedinla in unitatea administrativ-teritorial6.
(2) Cererea cuprinde motivele ce au slallabaza acesteia, numele qi prenumele, data gi locul
naqterii, seria qi numdrul buletinului satr ale cir'Jii de identitate gi semndtula olografa ale cetdlenilor
care au solicitat organizarea referendumului.

ART. 35.Organizarea referendumului Iocal
(1) Cheltuielile pentru organizarea referendumului local se suportd din bugetul unitdlii
administrativ- teritoriale.
(2) Referendumul local este organizat de c[tre o comisie numitd prin ordin al prefectului,
compusd dintr- un reprezentant al prefectului, c6te un repre zentant a7 primarului, al consiliului
loca1 qi al consiliului judelean gi unjudecdtor de lajudecdtoria in a cdrei razd teritoriali se afld
unitatea administrativ-teritoriald in cauzd. Secretariatul comisiei este asigurat de institulia
prefectului.
(3) Referendumul local este valabil dacd s-au prezentat la ume cel pu;\in 30% din numdrul
total al locuitorilor cu drept de vot inscriqi in Registrul electoral cu domiciliul sau regedinla in
unitatea administrativ-teritorial6. Activitatea consiliului local inceteazd inainte de termen dacd
s-au pronuntrat in acest sens ce1 pulin jumdtate plus unu din numirul total al voturilor valabil
exprimate, iar rezultatul referendumului a fost validat in condiJiile legii.
ART. 36.Organizarca alegerl.or dupd dizolvarea consiliului local sau dupd validarea
rezultatului referendumului
(1) In termen de maximum 90 de zrle de la rdmAnerea definitivd a hotirArii judechtoreqti
prin care s-a constatat dizolvarea consiliului local sau, dupd caz, de la validarea rezultatului
referendumului se organizeazd aTegeri pentru un nou consiliu local.
(2) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se face de cdtre Guvern,
la propunerea autoritdlilor cu atribulii in organizarea alegerilor locale, pe baza solicitarii
prefectului.

ART. 37.Rezolvarea treburilor publice curente in cazul dizolvdrii consiliului
(1) PAnd la constituirea noului consiliu local, primarul sau, in absenla
general al unitdJii/subdiviziunii administrativ-teritoriale rezolvd problemele
comunei sau municipiului, cu respectarea competen{elor qi atribu}iilor ce ii
(2) In situalia excep{ionald in care consiliul local a fost dizolvat in
primarul se afl[ in imposibilitatea exercitfuii atribuliilor sale ca urmare a incet
mandatului sbu ori a altor situa{ii prevdzute de lege, iar func{ia de secretar gen
Llnitdtii/subdiviziunii administrativ-teritoriale este vacanta, p 'efectul nume$te prtn ordtn ti' '
persoand prin detaqare, in condiliile pA{ii a Vl-a titlul II, care sd exercite atribu}iile de secretar
general al unitdlii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru a rezolva problemele curente ale
comunei, comunei sau municipiului, pAnd la ocuparea funcliei publice de conducere de seoretar
general al unitilii/subdiviziunii administrativ.teritoriale in condiliile legii
(3) Persoana desemnatd potrivit prevederilor alin, (2) trebuie sd indeplineascd condiliile de
studii Ei vechime in specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcliei de secretar general al
unitdtii/subdiviziunii administraliv-teritoriale prevAzute la titlul VII al prezentei pdr-li qi la pafiea a
Vl-a titlul II.
(4) In situalia prevdzutd la alin. (2), prin excep{ie de la prevederile ptulii a Vl-a titlul II din
prezentul cod, concursul pentru ocuparea funcliei publice de conducere de secretar general al
comunei, al comunei sau al municipiului, dupl caz, se organizeazd de institu]ia prefectului.
(5) Numirea in funclia de secretar general al commei, al comunei sau al municipiului, dupd
caz, se face, in situa{ia prevdzutd la a1in. (2) sau in situatria in care procedura de organizare a
concursului a fost demaratd anterior sltualiei exceplionale prevdznte la alin. (2), de cdtre prel'ect,
dacd nu a incetat situa{ia care a determinat imposibilitatea exercitdrii atribuliilor de cdtre primar'
ART. 3 8.Mandatul aleqilor locali
Mandatul primarului, consilierului local, preqedintelui consiliului jude{ean qi al
consilierului judelean este de 4 ani qi se exercitd in condiliile legii
ART. 3g,Condilii speciale de exercitare a mandatului aleqilor locali
Consiliul local sau consiliul jude{ean, primarul, precum gi pregedintele consiliului judetean
aleqi in cursul unui mandat, ca urmale a dizolvdrii consiliului local sau judelean, respectiv a
vacanlei funcliei de primar ori de pregedinte al consiliului judelean, incheie mandatul precedentei
autodta a administra{iei publice locale.
Consiliul local sau consiliul judelean, precum gi primarul sau preqedintele consiliului
judelean, aleqi in urma organizbrii unot noi unitdli administrativ-teritoriale, iqi exercitd mandatul
numai pAnd la organizarea utmdtoarelor alegeri locale generale
ART. 40.Suspendarea mandatului de consilier local qi de consilier judelean
(1) Maldatul de consilier local, respectiv de consilier judelean se suspendd in umdtoarele
situa{ii:
a) a fost dispusd mdsura arestdrii preventive;
b) a fost dispusd mdsura arestului la domiciliu;

c) a fost insdrcinat de cdtre conslliul din care face par1e, de cdtre Guvern sau de citre
Parlament cu exercitarea unei misiuni in jard sau in strdinAtate.
(2) Mdsurile prevdzute la alin. (1) lit. a) qi b) dispuse in condiliile Legii nr. 135/2010. cu
modifrcdrile gi completdrile ulterioare, se comunicd de indatd de cdtre instanJa de judecat[
prefectului care, prin ordin, in termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constata
suspendarea mandatului.
(3) Documentele corespunzdtoare situaJiei prevdzute la alin, (1) lit. c) se comunicd de cdtre
emitent. in termen de 5 zile lucrdtoare de 1a desemnare, secretarului general al
unitd{iilsubdiviziunii administrativ- teritoriale qi primarului, respectiv preqedintelui consiliu'lui
jude{ean, iar in prima qedin{d ulterioari comunicdrii consiliul loca1, respectiv consiliul jude{ean,
dupi caz, ia act de aceast[ situalie, prin hotfuare.
(4) Suspendarea dureazd pdnd la incetarea situaliei prevdzute 1a alin. (1) '

(5) Ordinul de suspendare emis pentru situa{ii1e prevdzttte 1a alin. (1) lit. a) qi b), respectiv
hotdrArea prin care se ia act de suspendarea de drept a consilierului in condiliile alin. (1) lit. c) se
comunicd de indatd consilierului local, respectiv consilierului judelean, in termen de maximum 48
de ore de la emiterea ordinului, respectiv hotlrArii consiliului, dupd caz.
(6) in cazul in care fald de consilierul local, respectiv consilierul judelean al cdrui mandat a fost
suspendat in condiliile alin. (1) lit. a) qi b), a fost dispusd clasarea ori renunlarea 1a urmdrirea
penald sau instanJa judecdtoreascd a dispus achitarea sau incetarea procesului penal, acesta are
dreptul la despdgubiri, in conddiile legii.

ART. 4l.incetarea mandatului de consilier local qi de consilier judelean
(1) Calitatea de consilier local, respectiv cea de consilier judelean inceteazd la data
declardrii ca legal constituit a noului consiliu ales,
(2) Calitatea de consilier 1oca1, respectiv cea de consilier judelean inceteazd de drept
inainte de expirarea duratei normale a mandatului, in urmdtoarele cazuri:
a) demisie;
b) constatarea gi sanclionarea, in condijiile Legii nr . 17612010. cu modifrcdrile qi completdrile
ulterioare, a unei stiri de incompatibilitate;
c) schimbarea domiciliului intr-o altd unitate administrativ-teritoriald, inclusiv ca urmare a
r e or ganizdr ii ace stei a;
d) lipsa nemotivatb de 1a mai mult de 3 gedin{e ordinare gi/sau extraordinare consecutive ale
consiliului, des{dgurate pe durata a trei luni calendaristice;
e) lipsanemotivati de la 3 intruniri a1e consiliului, convocate pe durata a 3 luri calendaristice,
care determind imposibilitatea desfigurdrii, in condi{iile legii, a qedin{elor ordinare qi/sau

extraordinare;
f) imposibilitatea exercitdrii mandatului pe o perioadd mai mare de 6 luni consecutive, cu
excep{ia cazurilor prevdzute de lege;
g) condamnarea, prin hotdrAre judec[toreascd rdmasd definitivd, la o pedeapsd privativd de
libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a executarii pedepsei;
h) punerea sub interdiclie judecdtoreascd;
i) pierderea drepturilor electorale;
j) pierderea calitd{ii de membru al partidului politic sau al organizaliei minoritdlilor na{ionale
pe a cdrei listi a fost ales;
k) condamnarea prin hotdrAre judecdtoreascA r5masd definitivd pentru sdvArqirea r.utei
infrac{iuni electorale pe durata procesului electoral in cadrul cdruia a fost ales, indiferent de
pedeapsa aplicatd qi de modalitatea de individualizare a executdrii acestoia;

l)

deces.

(3) Data incetlrii de drept a mandatulni, in cazurile enumerate la alin. (2) lit. a), c)-f 9i 1),
este data apariliei evenimentului sau a implinirii condiliilor care determind situalia de incetare,
dupd caz.
(4) Data incetdrii de drept a mandatului, in cazul prevdzut la alin. (2) 1it. b), in situaJia in
care legalitatea raporlului de evaluare prin care s-a constatat starea de incompatibilitate uu a fost
contestata, este data expirdrii perioadei in care consilierul local, respectiv consilierul judeJean,
dupd coz, are dreptul si conteste raportul de evaluare, in condiliile Legii nr. 77 612010. crt
modifi cdrile qi completdrile ulterioare.
(5) Data incetdrii de drept a mandatului in cazul prevdzut la alin. (2) lit. j) este data
comunicdrii cAtre prefect, secretarul general al unitdlii/subdiviziunii administrativ-teritoriale qi
cdtre consilierul local, a hotdrArii forului competent sd decidd asupra excluderii r.urui membru al
partidului politic sau a organizaliei cetd{enilor aparJinAnd minoritd}ilor naJionale pe a cdrei listi
consilierul local sau consilierul jude{ean a ibst ales, in situa{ia in cate legalitatea acesteia nu a fost
contestata.
(6) In situaliile prevdzute 1a alin. (2) lit. a), c)-0 qi 1) constatarea incetdrii de drept a
mandatului de consilier local sau de consilier judelean, precum qi vacantarea locului de consilier
local sau dq consilier judelean se r ealizeazd printr-o hotdrdre de constatare a autoritAlii deliberative
respective, la propunerea primarului ori, dupd c4z, a preqedintelui consiliului judetean sau a

oric[rui alt ales local, adoptatd in prima gedin]d desfEquratd dupd aparilia evenimentul
autoritd{ii deliberative este comunicat[ de indatd judecdtoriei competente sd vali
supleantului, in condiliile art. 122, precum qi consilierului local,
(7) Consiliul local, respectiv consiliul judetr
prevdzutd la alin. (6) in termen de 30 de zile de la i
relerarului conslatator semnat de primar qi de secr
administrativ-teritoriale ori de presedintele consili
dupd caz, cu privire la una dintre situa{ii.le prevdzute la alrn, 12) llL a), c)-t) $l 1). Ln termen'de
maximum 10 zile de la expirarea termenului stabilit pentru consiliul local, respectiv pentru
consiliul judelean, constatarea incetlrii rnandatului, precum gi vacantarea locului de consilier local
sau de consilier judelean se reahzeazd de citre prefect plin ordin, in baza referatului constatator
comunicat de cdtre secretarul general al unitalii/subidiviziunii administrativ-teritoriale, in situaJia
neadoptirii acestei hotdrdri de c[tre consiliul locai sau consiliul jude]ean, dupi caz,
(8) In situaliile prevdzute la alin. (2) lit. b), g)-k) constatarea incetdrii de drept a mandatului
de consilier local sau de consilier judelean, precum qi vacantarea locului de consilier local sau de
consilier judelean se fac de cdtre prefect prin ordin, in termen de maximum 30 de zile de la data
inqtiinldrii transmise prefectului de cdtre autoritatea responsabild de asigurarea integritalii in
exercitarea demnitaJilor gi funcliilor publice gi prevenirea corupliei institulionale sau de cdtre
instan{d, dttp1 caz.
(9) Ordinul prefectului emis in situa{iile prevdzute la alil. (7) qi (8) se transmite de indatd
judecbtoriei competente sd valideze mandatul supleantului, in condiliile arlt. 122, consilierulut
local qi secretarului general al unitdJii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
(10) Hotdrdrea consiliului arc labazd,, pentru situaliile prevdzute la alin. (2) lit. a), c)-f), h)
qi 1), un referat constatator, intocmit in maximum 3 zil.e de la aparilia evenimentului qi semnat de
primar gi de secretarrrl general al comunei, al cornunei sau al municipiului/subdiviziunii
municipiului, respectiv de pregedintele consiliului.jude]ean qi de secretarul general aljudeJului.
Referatul este inso{it de acte justificalive.
(11) Ordinul prefectului are 1a bazi, pentru situaliile prevdzute la alin, (2) lit. g), i), k),
ingtiin]5rile transmise prefectului de c.f,tre instanfd.
(12) In cazul prevAzut la alin. (2) lit. j), in termen de 30 de zile de la data comunicbrii
hotdrArii forului competent sd decidd asupra excluderii unui membru al parlidului politic sau a
organiza\iei cetd{enilor apa4inand minoritdlilor natrionale pe a cdrei listf, consilierul local sau
consilierul judelean a fost ales, prefectul constatd, prin ordin, incetarea mandatului consilierului
local saujude{ean inainte de expirarea duratei normale a acestuia qi declard vacant Locul
consilierului local saujudeJean. Ordinul prefectului se transmite de indatdjudecdtoriei competente
sI valideze mandatul supleantului, in condiliile art, 122, consilierului local qi secretarului general
al unit6{iilsubdiviziunii administrativ-teritoriale.
( 13) In cazurile prevdzute la alin. (2) lit. c)-f hotdrArea poate fi atacatd de consilierul local,
respectiv de consilierul jude{ean in catzdla instanJa de contencios administrativ, in termen de 10
zile de la comunicare. Instantra se pronunld in termen de cel mult 30 de zile, nefiind aplicabild
procedura de regularizare a cererii, in acest caz, procedura prealabild nu se mai efectueazb, iar
hotdrArea primei instanle este definitiv6.
(14) In toate cazurile, hotirdrea instanlei se comunicd p[tJilor, prefectului qi secretarului
general al Lrritn{iilsubdiviziunii administrativ-teritoriale, care are obliga{ia afigdrii acesteia la
sediul unitdtrii/subdivizirurii administrativteritoriale, in termen de maximum 2 zile de la

comunlcare.
(15) Funclia constatata vacantd in condiliile alin. (6)-(8) se completeazd cu supleantul
desemnat de partidul politic, alian{a politicd sau alian}a electorald respectivd, care este validat 9i
depune jurdmdntul, in condi{iile art. 117 , ulterior rimAnerii definitlve a hotirArii instan{er.
(16) incetarea mandatului de consilier local, respectiv de consilier jude{ean in cazul
schimbdrii domiciliului in altd unitate administrativ-teritoriald poate interveni numai dupa
efectuarea in actql de identitate al celui in cauzd a men{iunii corespunzdtoare, de cdtre organul
abilitat potrivit legii.
(17) Incetarea mandatului de consilier 1ocal, respectiv de consilier jude{ean, in cazul

demisiei, se constatd in prima gedin{[ zL consiliului deslEquratd dupd apadlia evenimentului 9i ln
baza demisiei scrise inaintate secretarului general al unitdlii/subdiviziunii administrativ-teritoriale,
priminului, pregedintelui de qedin{d, pregedintelui consiliului judelean, dupd caz. Holdrdrea
consiliului prin care se ia act de demisie qi se declard vacant locul consilierului local, respectiv
judelean, se comunicd de indatd judecltoriei competente sd valideze mandatul supleantului, in

condiliile aiL. 122.
(18) Prevederile alin. (2) lit. g)-i) qi k) devin aplicabile numai dupd rdmAnerea defrnitivi a
hotdr6rii judecdtoreqti. in aceste cazuri, data respectivd este 9i data la care inceteazd de drept
mandatul.
(19) In situalia in care este contestatd legalitatea actului prevdzut 1a alin. (4) sau a hotbrArii
prevdzute la alin. (5), data incetdrii de drept a mandatului este data rdmAnerii definitive a hotlrArii
judecdtoregti.
(20) De la data incetfuii mandatului, consilierul local sau consilierul jude{ean respectiv:
a) nu mai poate fi luat in calcul pentru constituirea cvorumului necesar pentru gedinJele
autoritatrii deliberative din care face parte;
b) nu mai poate participa la vot in cadrul gedinlelor autoritAtrii deliberative din care face par1e,
precum gi in cadrul comisiilor de specialitate organizate de aceasta;
c) nu mai are dreptul la indemnizaJia lunard.

ART. 42, Incetarea mandatului de vicepreqedinte al consiliului judeJean, precum qi de
viceprimar ca unnare a incetdrii mandatului de consilier
incetarea mandatului de consilier, in condiliile art.204 alin. (2), are ca efect incetarea de drept,
1a aceeaqi datd, gi a mandatului de vicepregedinte al consiliului judelean, respectiv de viceprimar.
Mandatul de viceprimar, respectiv de vicepregedinte al consiliului judelean poate inceta inainte
de termen in urma eliberdrii acestuia din func{ie in condi{ii1e axt. 152, respectiv art. 187 alin. (3) qi
188 a1in. (4), dupd, caz.
ART. 43.LegitimaJia gi semnul distinctiv ale alegilor locali
(1) Dupd depunerea j urdmAntului de primar, respectiv de preqedintele consiliului judefean,
acestora 1i se inmdneazd legitimalia, semnati de pregedintele gedinJei in care a fost adoptat
modelul acesteia, un semn distinctiv a1 calitalii de primar, respectiv de preqedinte al consiliului
judelean, pe care acegtia au dreptul sd le poarte, potrivit legii, pe intreaga duratd a mandatului,
precum qi o e$arfa, in culorile drapelului naJional al RomAniei. LegitimaJia primarului, respectiv a
pregedintelui consiliului judelean este inmAnatd de cdtre secretarul general a1 unitdlii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale.
(2) Dupd alegerea viceprimarului, respectiv a vicepreqedintelui consiliului judeJean,
acestuia i se inmAneazd legitimaJia, semnatd de primar sau pregedintele consiliului judelean, dup[
caz, precur qi un semn distinctiv al calitAtrii de viceprimar, respectiv de vicepregedinte al
consiliului judelean, LegitimaJia viceprimarului, respectiv a vicepreqedintelui consiliului judelean
este inmdnatd de cdtre secretarul general al unitilii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
(3) DupA declararea ca legal constituit a consiliului local saujudelean, dttp'a caz,
consilierilor in functie li se elibereazd o legitimalie care atestd calitatea de membru al consiliului
local, respectiv al consiliului judelean, semnatd de primar sau de preqedintele consiliului judelean,
dupd caz, qi primesc un semn distinctiv al calitatii 1or de reprezentan{i a1e9i ai colectivitd{ii locale,
pe ca-re au dreptul sd il poalte pe intreaga duratd a mandatulut.
(4) Modelul legitima{iei de primar, de vicepriinar, de preqedinte al consiliului judelean, de
vicepreqedinte al consiliului judelean, de consilier local, respectiv de consilier judelean qi modelul
semnului distinctiv pentru aceqtia se stabilesc prin hotdrAre a Guvemului
(5) Cheltuielile pentru confeclionarea legitimaliilor, semnelor distinctive, respectiv a
eqarfelor se suportd din bugetul local.
(6) Legitimalia qi semnul distinctiv se pot p[stra, dupd incetarea mandatului, cu titlu
evocativ.
(7) ESarfa in culorile drapelului nalional al RomAniei se poartd in mod obligatoriu la Ziua
Na{ionald a RomAniei, la solemnitdli, recep}ii, ceremonii publice qi la celebrarea cdsdtoriilor,

indiferent de locul de desfEqurare a acestora.

ART. 44.Protec{ia aleqilor locali
(1) Libertatea de opinie in exercitarea mandatului alesului local pentru sol
gestionarea treburilor publice in interesul colectivitdjii locale pe care o leprezintd
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exercitarea mandatului.
mdsurii arestdrii preventive, a arestului la
(3)
dispunerea
w4 rrqru
Re{inerea, urryqrrvr
\r./ 1wfurvre4,
leie sdvdrgite care au determinat luaiea
trimiterea in judecatd penalA a ale$ilor locali, precum
misurilor se aduc la cunoqtin{d atdt autoritdfii administra}iei publice din care fac par1e, cAt qi
prefectului, in termen de cel mult 24 de ore, de cdtre organele care au dispus mdsurile respective.
(4) Pe intreaga duratd a mandatului, alegii locali se consideri in exerciliul autoritdlii
publice gi se bucurd de proteclia prevdzutS de lege.
(5) De aceeaqi proteclie prevdzutd la alin. (4) beneficiazb qi membrii familiei alesului loca1
- sol, solie qi copii - in cazul in care agresiunea impotriva acestora urmaregte nemijlocit exercitarea
de presiuni asupra alesului local in legituri cu exercitarea mandatului sdu.

$i

ART. 45.Grupurile de consilieri locali sau consilieri judeleni
(1) Consilierii locali gi consilierii judeleni se pot constitui in grupuri, in funcJie de paftidele
sau alianlele politice pe ale cdror liste au fost alegi, dacd sunt in numdr de cel pulin 3.
(2) Consilierii locali gi consilierii jude{eni care nu indeplinesc condiJiile prevdzute 1a alin.
1J l pot conslitui un grup prin asociere.
(3) Grupul de consilieri locali, respectiv judeleni este condus de un lider, ales prin votul
deschis al majoritAlii membrilor grupului.
(4) Prevederile alin. (1) qi (2) se aplic[ 9i consilierilor independen]i.
(5) Consilierii locali qi consilierii judeleni nu pot forma grupuri in numele ruror parlide care
nu au participat la alegeri sau care nu au intrunit numfuul de voturi necesar pentru a intra ?n
consiliu cu cel pu{in un consilier.
(6) In cazul ftiziondrii, doud sau mai multe parlide, care sunt reprezentate in consiliul local
sau in consiliul jude{ean sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.
ART. 46.Raporturile de muncd sau de serviciu delinute anterior
(1) Pe perioada exercitdrii mandatului de prirrar, viceprimar, preqedinte al consiliului
jude{ean sau vicepregedinte al consiliului jude}ean se suspendd contractul de muncd, respectlv
raporlul de serviciu al acestuia, in cadrul unei institulii sau autoritAli publice, ori in cadrul regiilor
autonome sau societdJilor cu capital integral ori majoritar de stat sau al r-rnitdlilor
administrativ-teritoriale, cu exceplia situaliilor prevdzute de 1ege.
(2) Consilierul local, respectiv consilierul judelean al cdrui raport de serviciu ori contract
individual de muncd este suspendat, in condiliile legii, 1a data inceperii exercitdrii mandatului, iqi
reia activitatea in executarea aceluiagi raporl de serviciu sau contract individual de muncd, dupd
caz, la incetarea mandatului de consilier local, respectiv consilier judelean.
(3) Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncd sau a actului de numire cadrele
didactice, cercetdtorii gtiinlihci, persoanele care delin funclii sau desfEgoard activitdli in domeniul
crea{iei literar- arlistice.
(4) In funcliile de{inute de persoanele ale caror contracte de muncd sau acte de numire au
fost suspendate potrivit alin. (1) pot fi numite sau angaj ate alte persoane, numai pe duratd
determinatd.

(5) La incetarea mandatului de primar, de viceprimar, de pleqedinte al consiliului judelean
sau vicepregedinte al consiliului judefean, persoanele in cauzd iqi reiau activitatea in executarea
aceloraqi contacte de muncd sau rapofiuri de serviciu, dupd caz. La stabilirea clasei gi a gradului
de incadrare se iau in calcul qi perioadele lucrate in func{iile de demnitate publicd alese.
(6) In cazul in care conducerea persoanei juridice refuzd reluarea activitdlii in funclia
delinutd anterior alegerii, persoana in cauzA se poate adresa instanlei de judecatd competente,
cererea hind scutitd de taxa de timbru judiciar,

(7) Persoanelor prevdzute la a1in. (1) nu li se poate modifica sau desface contractul de
mr-urcd pentru motive ce nu 1e sunt imputabile timp de 2 ani de 1a data incetdrii mandatului, cu
excepJiile prevdzute de lege.

ART. 4T.Indemnizalia pentru limitl de vArstd pentru primar, viceprimar, preqedinte al
consiliului judelean qi vicepregedinte al consiliului judelean
(1) Persoanele care incepAnd cu anul 1992 au delinut calitatea de primar, viceprimar,
preqedinte sau vicepregedinte al consiliului judelean qi care indeplinesc condiJiile vdrstei standard
de pensionare, ale vArstei standard de pensionare reduse aqa cum sunt prevdztlte de legislaJia
privind sistemul de pensii publice sau cele prevdzute de alte legi speciale au dreptul, la incetarea
mandatului, la o indemnizalie lunar[ pentru limttd de vArstd.
(2) Indemnizalia pentru Iimitd de vdrstd reprezintd suma de bani acordati lnnar persoanelor
care au exercitat calitatea de primar, viceprimar, preqedinte sau vicepreqedinte al consiliului
judeJean.
(3) Primalii, viceprimarii, preqedin{ii qi vicepregedin}ii consiliilor jude{ene beneficiazl de

indemnizalie pentru limitd de vArsId dela data\a care li se acordi drepturile de pensie pentru limitd
de vdrstd, dar nu mai devreme de data incetdrii mandatului aflat in derulare
(4) Cuantumul indemnizaliei pentru limitd de vArstd se acordd in limita a 3 mandate, cu
condilia ca persoanele prevdzute la alin. (1) sd fi exercitat cel puJin un mandat complet de plimar.
viceprimar, pregedinte sau vicepregedinte al consiliului judeJean.
(5) Cuantumul indemnizaliei pentru limitd de vArstd se calculeazd ca produs al numdrului
lunilor de mandat cu 0,40% din indemnizalia brutd lunard aflatd in plat6.
(6) In situalia in care persoanele prevdzute la alin. (1) au exercitat mai mult de trei mandate
diferite, acestea pot opta pentru oricare dintre aceste mandate pentu a fi luate in considerare la
stabilirea indemnizatriei pentru limitl de vArstd, in limita prevdzutd 1a alin. (4).
(7) In cazd exercitdrii unor mandate diferite in condiJiile prevdzute 1a alin. (4), la calcului
indemniza{iei lunare pentru limitd de vdrstd se vor avea in vedere indemnizaliile lunare brute aflate
in platd, corespunzdtoarc pentru fiecare funclie.
(8) In cazul exerciterii unor mandate diferite, la calcularea indemniza{iei pentru limitd de
vdrstd se va proceda dupd cum utmeazd:
a) pentru fiecare tip de mandat exercitat se aplicd modalitatea de calcul prevdzuti la alin. (5)l
b) cuantumul indemnizaliei pentru limitd de vdrstd la care au dreptul persoanele prevdzute la
alin. (1) reprezintd suma valorilor oblinute prin aplicarea prevederilor lit. a)
(9) In cazul in care persona care beneficiazd de indemnizalia pentru limitd de vArstd potrivit
prevederilor alin. (1) incepe exercitarea unui nou mandat, in condiliile legii, acordarea
indemniza{iei se intrerupe, aceasta fiind reluatd dupI incetarea mandatului, in cuantumul recalculat
prin valorificarea perioadei de mandat exercitat, 1a cererea persoanei interesate, in condiliile
prevdzute 1a alin. (4) qi (5).
( 10) IndemnizaJia pentru limitd de vArst1 se cumuleazd cu orice tip de pensie stabilitd in
sistemul public de pensii sau in alt sistem de pensii neintegrat sistemului public.
(1 1) Indemniza{ia pentru limitA de varst[ este supusd impozitului pe venit qi contribu{iei de
asigurdri sociale de sdndtate.
(12) Cua:rtumul indemniza{iei pentru limita de vdrstd se suportd din bugetul de stat qi este
prevlzut pentru fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorialf, prin anexd distinctb la legea
anual[ de aprobare a bugetului de stat.
(13) Cererea pentru acordarea indemnizaliei pentru limitd de vdrstd se depune la
unitatea/subdiviziunea administrativteritoriald pe raza cdreia gi-a exercltat solicitartul mandatul.
Situalia centralizatoare pe fiecare unitate/subdi viziune administrativ-teritoriald se transmite
aclministra{iilor finan}elor publice judelene, respectiv direc{iei generale regionale a municipiului
Bucureqti, dupd caz, care le centralizeazd pe jude{, respectiv pe municipiul Bucureqti 9i le
fansmite Ministerului Finanlelor Publice in vederea fundamentdrii anexei la legea bugetului de
stat pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorial[.
(14) Procedura gi metodologia de aplicare a prevederilor prezentului articol se aprobd prin
hotdrdre a Guvernului.

.judelene, a unei infracliuni de corupJie.
( l6) Sumele rdmase necheltuite

condiJiile legii,

grup

ART. zl9.Indemniza{ia
(i) Pentru participaiea 1a qedinlele consiliului qi a1e comisiilor de specialitate, consilierii
locali, respectiv consilierii judeleni au dreptul la o indemniza{ie lunard. Plimarilor, viceprimarilor,
pregedinlilor gi vicepregedinlilor consiliilor j udelene nu li se acordd indemnizalie pentru
participarea la qedinle.
(2) Indemniza{ia lunard pentru consilierii locali, respectiv judeteni care parlicipd la
qedillele ordinare oli la Eedinlele extraordinare ale consiliului local, respectiv consiliului judelean
5i ale comisiilor de specialitate este in cuantum de panf, la 10% din indemnizalia lunarf, a
primarului, respectiv a preqedintelui consiliului judelean, in condiliile prezentului cod, respectiv
ale regulamentului de organizare qi funcJionare a autoritAlii deliberative
(3) Consilierii locali, respectiv consilierii judeleni au dreptul la indemnizalia lunard doar
dacd participd la cel pulin o qedinJd a autoritilii deliberative qi o qedinld a comisiei de specialitate,
pe lund, desfhgurate in condiliile legii.
(4) Plata indemnizaliilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) se efeclteazd exclusiv din
veniturile sectriunii de funclionare din bugetul unitdJii/subdiviziunii administrativ-teritoriale
(5) Consilierilor locali, respectiv consilierilor judeleni li se aplicd in mod corespunzAtor
prevederile alt. 153 alin. (2).
(6) Prevederile a1in. (1)-(5) se aplicd in mod corespunzdtor qi delegatului sdtesc,
(7) Consiliul local, respectiv consiliul jude{ean poate hotdri diminuarea cuantumului
indemnizaliei prevdzute 1a alin. (2) gi a cotei in care se face decontarea conform prevederilor alin
(5), in concordanld cu posibilitb1ile de finan{are.
(8) Drepturile bineqti cuvenite aleqilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau
cu aite venituri, in condiliile legii.
(9) Consilierii locali, respectiv consilierii judeleni qi delegatul sdtesc care participd la
gedinlele de consiliu local, respectiv jndelean, organizate in timpul programului de lucru, se
consider[ invoili de drept, fdrd a 1e fi afectat salariul qi celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii.
de la locul de munc6.

ART. 5O.Dreptul la concediu
Primarii qi viceprimarii, pregedin{ii consiliilor jude}ene qi vicepreqedin{ii consiliilor judeJene
au dreptul la concedii de odihn6, concedii medicale, concedii Erd plat6, precum qi la concedii
pl[tite in cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit legii
ART. 5l.Concediul de odihnd
(1) Durata concediului de odihnd anual pentru persoanele prevdzute la aft.273 este de 25
de zile lucrdtoare.

(2) Planificarea concediului de odihnd al persoanelor prevdzute Laef.I.273 se face de
pregedintele consiliului iudelean sau de primarul unildliilsubdiviziunii administrativ-teritoriale, in
iuna decembrie a anului premelg[tor celui in care se efectueazd concediul, pe baza consultbrii cu
vicepreqed in1ii. respectiv cu viceprimarii.
(3) Pregedintele gi vicepregedinlii aceiuiaqi consiliu judelean, primarul qi viceprimarul,
respectiv viceprimarii aceleiagr unit[1ilsubdiviziuni administrativ-teritoriale nu pot efectua
concediul de odihna sim ultan,

(4) In situa{ia in care mandatul persoanelol prevdzute la ar1. 21 3 incepe in timpul anului,
durata concediului de odihnd se stabileqte proporJional cutimpul efectiv lucrat sau cu timpul care
va fi lucrat in anul respectiv.
(5) Pentru perioada concediului de odihnd, preqedinlii qi vicepregedinlii consiliilor
judelene, primarii gi viceprimarii beneficiazd de o indemnizalie de concediu ce reprezintd media
zilnicd a indemnizaliei din luna/lr.nile in care este efectuat concediul, multiplicatd cu numlrul de
zile de concediu de odihnd. Media zilnicd a indemniza{iei din luna/lunile in care este efectuat
concediul se calculeazd prin impir'firea indemnizaJiei aferente lunii/lunilor in care este efectuat
concediul la numdrul de zile lucrdtoare din luna,/lunile respeclivdlrespective.
(6) Pregedin{ii gi vicepreqedintii consiliilor jude}ene, primarii qi viceprimarii efectueazd
concediul de odihld in fiecare an.
(7) Concediul de odihni al persoanelor prevdzute la art. 213 poate fi interupt in mod
exceplional dacd interesele colectivitblii locale impun prezenla acestora in unitatea,/subdiviziunea
administrativ-teritoriald, in asemenea situaJii, inlocuitorul desemnat il inqtiin\eaz\, de indatd pe
pre$edinte, respectiv pe primar, iar concediul de odihnd al acestnia se intrerupe. La incetarea
cauzelor care au determinat intreruperea concediului de odihnd, acesta este reluat, durata lui
prelungindu-se cu petioada cdt a fost intrerupt.

ART. 52.Alte tipuri de concediu
(1) In afara concediului de odihnd, preqedinJii qi vicepreqedin{ii consiliilor jude{ene,
primarii qi viceprimarii au dreptul la concedii medicale, dovedite cu certificat medical, concediu
de maternitate, precum qi la alte concedii, in conformitate cu legisla{ia in vigoare,
(2) Persoanele prevf,zute Ia aft.213 beneficiazl de concediu fhrl platd qi concediu pentru
formare profesionald, potrivit prevederilor Legii ru. 53/2003 - Codul muircii, republicatd, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare.
(3) Pentru evenimente familiale deosebite, persoanele prevdzute Ia u1. 213 au dreptul, in
afara concediului anual de odihnd, la zile de concediu pldtit dupd cum urmeaz6:
a) 5 zile pentru casatoria celui jn cauzd:
b) 3 zile pentru na$terea sau cdsdtoria unui copil;
c) 3 zile in caz de deces al sofului/sojiei sau al unei rude sau afin de pdnd la gradul II inclusiv,
(4) Concediile {Erd platd sau pentru evenimente familiale deosebite, precum gi durata
acestora, in cazul viceprimarilor gi vicepregedin{ilor consiliilor jude}ene, se aprobd de cdtre primar,
respectiv de cf,tre preqedintele consiliului judetean.
ART.53.Transpor1ul
Alegii locali care folosesc autoturismul proprietate personald sau mijloacele de transport in
comun pentru a se deplasa din localitatea in care domiciliazd in localitatea in care se desliqoard
qedin{a consiliului local, a consiliului judelean sau a comisiilor de specialitate primesc
contravaloarea tlansportului.

ART. 54.Formarea profesionald
(1) Aleqii locali au dreptul 1a pregdtire, formare qi perfecJionare profesionala.
(2) Aleqii locali beneficiazd de plata programelor de pregdtire, formare qi perfeclionare
profesionald organizale in condiJiile legii, in decursul mandatului, a cheltuielilor de transpofi,
cazare, mas6, a indemnizaliilor de delegare sau deplasale, d caz, in condiliile legii.
(3) Autoritdlile qi instituliile publice au obligalia s[ prevadd in bugetul local sumele necesare
pentru plogramele de pregdtire, fomare gi perfec{ionare profesionali organizate de Institutul
Na{ional de AdministraJie sau al}i furnizori de formare qi perfecJionare profesionald in decursul
mandatului, cheltuielile prevdzute la ahn, (2) destinate aleqilor locali, organizate la ini{iativa ori in
interesul autoritAfi sau instituliei publice.
ART. 55.Accesul la informatii
(1) Dreptul alegilor locali de a avea acces la orice informaJie de interes public nu poate
insrddit.
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(2) Autoritatrile administra{iei publice centrale gi locale, institu}iile, serviciile publice,
precum qi persoanele juridice de drept privat sunt obligate sd asigure informarea
locali, potrivit competentelor ce le revin, asupra treburilor publice 9i asupra prob
local.

ART. 56.Dreptul la asociere
Alegii locali se pot asocia liber inparlide politice qi in alte forme de
legii.

Obligaliile aleqilor locali
ART. 5T.Respectarea legii
(1) Alegii looali sunt obligali sd respecte Constitulia 9i legile tdrii, precum 9i sd se supund
regulilor de curtoazie qi disciplind qi sd nu foloseascd in puvdntul lor sau in relaliile cu cetd{enii
expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.
(2) Consilierii locali qi consilierii judeleni sunt obligali sd respecte regulamentul de
organizare gi funclionare a consiliului local, respectiv a consiliului judelean, dupd caz
ART. 58.Participarea la lucrdrile consiliului local sau ale consiliului judelean qi ale
comisiilor de specialitate
Consilierii 1ocali gi consilierii judeleni, preqedinlii consiliilor judelene qi vicepregedinJii
consiliilor judelene, precum qi viceprimarii nu pot lipsi de la luordrile consiliului 1ocal, respectiv
ale consiliului judelean sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte, cu excep{ia situa}iilor
prevdzute in regulamentul de organizare gi funclionare.
ART. 59.Buna-credinld gi fidelitatea
Consilierii 1oca1i gi consilierii judeteni, aflati in serviciul colectivitdlii 1oca1e, precum 9i
primarii gi pregedinlii ionsiliilor judeJene, dupd caz, in calitatea 1or de reprezentantri legali at
unitdlilor/subunitdtrilor administativ-teritoriale, au indatorirea de a participa, pe durata mandatului,
la exercitarea competenlelor autoritalilor administraliei publice locale din care fac parte sau pe
care le reprezintd, dupd caz, cu bun6- credin!6 qi fidelitate fald de |ard gi de colectivitatea. care r-a
ales.

ART. 60.Probitatea qi discrelia profesional6
Alegii locali sunt obligali la probitate gi discrelie profesionald.
ART. 6l.Cinstea gi corectitudinea
In exercitarea mandatului, aleqii locali sunt obligali sd dea dovadd de cinste gi corectitudine;
este interzis alesului local sd ceard, penlru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte
avartaJe.

Aleqii locali nu pot face uz gi nu
activitAli de interes personal.

se pot prevala de aceastd calitate

in exercitarea unei

ART. 62.Dispozitii privind obligaJiile de informare pentru alegii locali
(1) Alegii locali sunt obligali ca, in exercitarea mandatului, sd organizeze periodic, cel
pu{in o datd pe trimestru, intdlniri cu cetdJenii, sd acorde audien}e gi sd prezinte in consiliul local,
respectiv in consiliul judelean o informare privind problemele ridicate 1a intAlnirea cu cetdlenii.
(2) Fiecare consilier local, respectiv consilier judelean, precum 9i viceprimarii, respectiv
vicepregedin{ii consiliului judelean sunt obliga}i sd prezinte un raport anual de activitate, care este
fEcut public prin grija secretarului general al unitdlii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
(31 Fiecare primar prezintd anual, in fala autoritd{ii deliberative, un rapod privind starea
economicd, sociald gi de mediu a unitdfii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. Fiecare pregedinte
al consiliului jud e\ean prezintd anual in fala autoritdJii deliberative un rapoft privind modul de
indeplinire a atribuliilor sale.
(4) In urma efectudrii unor deplasdri in strdindtate pentru exercitarea unor atribu{ii stabilite
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prin lege, aleqii locali sunt obligaJi sd prezinte la prima qedinld ordinard a autorit[{ii deliberative o
informare privind deplasdrile efectuate, Termenul maxim de prezentare a informdril este de 45 de
zlle dela data incheierii deplasdrii.
(5) In cazul nerespect[rii prevederilor alin. (4), alegii locali suportd cheltuielile deplasdrii.

ART. o3.Transparen!a activitbti i
(1) Primarul, respectiv pregedintele consiliului judelean este obligat ca, prin intermediul
secretarului general al unitdlii/subdiviziurii administrativ-teritoriale gi al aparatului de specialitate,
sd pund la dispozitie consilierilor locali, respectiv consilierilor judeleni, la cererea acestora, in
temen de cel mult 10 zile lucrdtoare, informa{iile necesare in vederea indeplinirii mandatului in
condiliile legii.
(2) Consilierii locali, respectiv consilierii judeleni pot adresa intrebdri gi interpeldri
primarului, viceprimarului, respectiv pregedintelui consiliului judelean, vicepregedinJilor
consiliului j udelean. dupa caz.
(3) Rdspunsul solicitat in conformitate cu prevederile alin. (2) se transmite, de regule,
imediat sau, dacd nu este posibil, la urmdtoarea qedinld a consiliului 1ocal, respectiv a consiliului
judelean.
(4) Cel interpelat are obligaJia de a rdspunde in suis sau, dupd caz, oral pAnd cel mai tArziu
1a urmdtoarea qedinld a consiliului local, respectiv a consiliului judelean.

ART. 64.Regimul incompatibilitdlilor aplicabil aleqilor locali
(1) Regimul incompatibilitdlilor aplicabil func{iei de primar qi viceprimar, primar general
gi viceprimar al municipiului Bucuregti, preqedinte qi vicepregedinte al consiliului judetean,
consilier local qi consilier jude{ean, dupd caz, esle ce1 prevdzut in carlea I titlul IV din Legea nr,
16112003. cu modificdrile qi completdrile ulterioare.
(2) Constatarea qi sanclionarea stdrii de incompatibilitate qi a conflictului de interese
pentru persoanele care ocupd funcliile prevdzute 1a alin. (1) se fac in condiliile Legii nr. 11612010.
cu modificlrile qi completdrile ulterioare, qi ale prezentului cod.
(3) Prin activit5li in domeniul didactic pe care primarul 9i viceprimarul, primarul general qi
viceprimarul mr-nicipiului Bucuregti, preqedintele qi vicepreqedintele consiliului judelean le pot
desfdqura, in condiliile legislaliei speciale privind unele mdsuri pentu asigurarea transparen{ei in
exercitatea demnitdlilor publice gi a funcliilor publice, se in{e1eg activitdtrile prevdzlute la aft. 462
alin. (2\.

ART. 65.Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleqii locali
(1) Alesul local aflat in conflict de interese in condiliile prevdzute de cartea I titlul IV din
Legea nr. 161,12003. cu modificdrile gi completdrile ulterioare, are obligalia sd se ablind de la
emiterea sau parliciparea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la incheierea sau
parliciparea la incheierea actului juridic respectiv, care ar pntea produce un folos material pentru
sine sau pentru:
a) sol, solie sau rude ori

afini pdnd la gradul al Il-lea inclusiv;
juridicl faJi de care alesul local are calitatea de debitor al unei

b) orice persoand fizicd sau

obligalii;
c) o societate la care deJine calitatea de asociat unic ori funclia de administrator sau de la care
obJine

venituri;

d) o altd autoritate din care face parte;
e) orice persoand fizicd sau juridicd, alta decAt autoritatea din care face parle, care a fdcut o
platd cdtre acesta sau a efectuat oricc fel de cheltuieli ale acestuia;
f) asocia{ie sau funda{ie din care face parte.

(2) In exercitarea funcliei, consilierul locai sau consilierul jude{ean aflat in una dintre
situaliile prevAzute la alin. (1) are obligatia sd anuntre la inceputul gedintei consiliului local,
respectiv a consiliului judelean interesul personal pe care il are 1a adoptarea hotdrArii respective,
anuntr care se consemleazd in mod obligatoriu in procesul-verbal al qedinlei.
(3) Ulterior anunldrii interesului personal, consilierul 1oca1 saujudelean nu mai este luat in

calcul pentru cvorumul necesar adoptarii hotdrArii consiliului cu privire la care acesta gi-a anuniat
interesul $i nu are drept de vot la adoptarea acestei hotdrAri.
(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice incheiate cu
prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolutd in condiliile Legli w. \761201
modifi cirile gi completdrile ulterioare.
(5) Fapta aleqilor locali de a incdlca prevederile alin. (1) 9i legislalia in
conflictul de interese constituie abatere disciplinard gi se sanclioneazd cu
indemnizaliei cu 10% pe o perioadd de maximum 6 luni.

ART. 66.Declaralia de interese gi declaraJia de avere
AleEii locali au obligalia sd intocmeascd, sd depund qi s[ actualizeze declaralii de avere
declara{ii de interese in conformitate cu prevederile Legii nr, 17612010 cu modific[rile qi
complet[rile ulterioare.
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ART. 67.Sancliuni pentru nedepunerea declaraJiei de avere qi a declara{iei de interese
Nerespectarea prevederilor legale referitoare la procedura de depunere a declaratiei de
avere gi de interese prevdzute de lege atrage sancliunile prevdzute de Legea ru. 176/2010. cu
modifi cdrile gi completdrile ulterioate.
ART. 68.Tipurile de rlspundere a alegilor locali
Ale;ii locali rdspund, dupd caz, administrativ, civil sau penal pentru faptele sdvd,rgite in
exercitarea atribu{iilor ce 1e revin, in condi{iile legii qi ale prezentului cod
ART. 6g.Rdspunderea consilierilor locali qi a consilierilor judeJeni
(1) Consilierii locali, respectiv consilierii judeJeni rdspund in nume propriu, pentru
aotivitatea desfbqurati in exercitarea mandatului, precum gi solidar, pentru activitatea consiliului
din care fac parte qi peniru hotdrdrile pe care le-au votat.
(2) In procesul-verbal al gedinlei consiliului local, respectiv a consiliului jude{ean se
consemneazd Lezultatul votului, iar, la cererea consilierului local, respectiv a consilierului judeJean,
se menJioneazd in mod expres votul acestuia.
ART. 70
Sancliunile disciplinare aplicabile consilierilor locali qi consilierilor judeleni
(1) Pentru incdlcarea de cdtre consilierii locali, respectiv de cdtre consilierii jude{eni a
prevederilor prezentului cod, a prevederilor legale referitoare la conflictul de interese 9i a
prevederilor regulamentului de organizare gi funclionare a consiliului local sau a consilinlur
judelean, d.upd caz consiliul local sau consiliul jude{ean poate aplica urmdtoarele sanc{iuni
disciplinare;
a) avertisn-rentul;
b) chemarea la ordine;
c) retragerea cuvAntului;
d) eliminarea din sala de gedinJd;
e) excluderea temporard de 1a lucrdrile consiliului gi ale comisiei de specialitate;
1) diminuarea indemnizaliei lunare cu 10% pentru maximum 6 luni;
g) retragerea indemnizaliei lunare pentru una sau doud luni.
(3) Sancliunile prevezute la alin. (1) 1it. a)-d) se aplicd de cdtre pregedintele de gedinJd, iar
cele de la alin. (1) lit. e)-g) de cdtre consiliul local, respectiv de cdtre consiliul judetean, pnn
hotdrdre.

(4) Sancliunile prevdzute 1a alin. (1) lit. a)-e) sunt aplicabile gi viceprimarilor qi
vicepregedin{ilor consiliilor jude]ene, dupd cM.
(5) Pentru aplicarea sarcliunilor prevdzute la a1in. (1) 1it. e), cazul se transmite comisiei de
specialitate care are in obiectul de activitate gi aspectele juridice, aceasta prezentdnd r.n rapod
intocmit pe baza cercetdrilor efectuate, inclusiv a explica{iilor fumizate de cel in cauzd.

ART. 71 ,Avefiismentul
La prima abatere, pregedintele de gedin]1 atrage atenlia consilierului local, respectiv
consilierului jude{ean in culpd qi il invitd sd respecte regulamentul
ART. T2.Chemarea la ordine
(1) Consilierii locali, respectiv consilierii judeJeni care nesocotesc avertismentul qi
invitalia pregedintelui de gedinld qi continud sd se abatd de 1a regulament, precum qi cei care
incalcd in mod grav, chiar pentru prima datf,, dispoziliile regulamentului sunt chemati la ordine.
(2) Chemarea 1a ordine se inscrie in procesul-verbal de gedin{d.
(3) Inainte de a fi chemat la ordine, consilierul local, respectiv consilierul judelean este
invitat de cdtre pregedintele de gedin{d sd iqi retrafd sau sd explice cuvAntul ori expresiile care an
generat incidentul qi care ar atrage aplicarea sancJiunli.
(4) Dacd expresia intrebuinlatl a fost rehasd ori dacd explica]li1e date sunt apreciate de
preqedintele de gedinld ca satislicdtoare, sancliunea nu se mai aplicd.
ART. T3.Retragerea cuvAntului qi eliminarea din sald
In cazul in care, dupd chemarea la ordine, un consilier local saurconsilier judelean, dupd caz,
continud sd se abatd de la regulament, preqedintele de qedinJd ii va retrage cuventul, acesta
nemaiputAnd lua cuv6ntul pe perioada desfdqurdrii gedinlei consiliului. in situa{ia in care un
consilier persistd si se abatd de 1a regulament, preqedintele de qedinJd il va elimina din sal6.
Eliminarea din sald echivaleazd cu absenla nemotivatd de la qedinJi.
ART. T4.Excluderea temporard de la lucrdrile consiliului qi ale comisiei de specialitate
(1) In cazul unor abateri grave, sdvArgite in mod repetat, sau al unor abateri deosebit de
grave, consiliul local, respectiv consiliul judelean poate aplica sanc{iunea excluderii temporare a
consilierului loca1, respectiv a consilierului judeJean de la lucrdrile consiliului local sau ale
consiliului judelean, dnpd caz,9i ale comisiilol de specialitate.
(2) Gravitatea abaterii este stabilit[ de comisia de specialitate care are in obiectul de
activitate aspecte juridice, in cel mult 10 zile de la sesizare.
(3) Excluderea temporard de la lucrdrile consiliului 1ocal, respectiv ale consiliului judelean
qi ale comisiilor de specialitate nu poate depdgi doud qedin{e consecutive.
(4) Excluderea de la lucrlrile consiliului local, respectiv ale consiliuluijude{ean gi ale
comisiilor de specialitate are drept consecinld neacordarea indemnizaliei lunare.
(5) In caz de opunere, interzicerea padicipdrii la gedinle se executd cu ajutorul personalului
care asigurd ordinea publicd locali.
ART. T5.Aplicarea sancliunilor
(1) Sancliunile prevdzute la art.233 alin. (1) lit. e) qi f) se aplicd prin hot[r6re adoptatd de
consiliul local, respectiv de consiliul jude{ean cu majoritatea absoluti.
(2) Pe perioada aplicdrii sanclinnilor prevdzute la ar1. 233 alin. (1) lit. e) 9i f), consilierii
judeleni in cauzd nu vor fi socotili la cvorumul pentru gedinld.
sau
locali
(3) Pentru men{inerea ordinii.in qedin{ele comisiilor de specialitate, prepedinlii acestora au
acelea$i drepturi ca $i pre$edintele de qedinJ[. Aceqtia pot apliia sancfiunile prevdzute la NL 233
alin. (1) lit. a)-d).
(4) Sanctiunile prevdzute 1a aft.233 alin, (1) se pot aplica in mod corespunzdtor
viceprimarilor, preqediniilor gi vicepregedin{ilor consiliilor jude}ene, pentru abaterile savar$ite in
calitatea lor de consilier local, respectiv de consilier judeJean.
ancliuni aplicabile viceprimarilor gi vicepreqedin{ilor consiliului jude{ean
(1) Pentru abateri grave gi/sau repetate, sdvArgite in exercitarea mandatului de viceprimar
sau de vicepreqedinte al consiliului judelean, petsoanelor in cauzd li se pot aplica urmdtoarele
sancliuni:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) diminuarea indemniza{iei cu 5- 1 0% timp de 1-3 luni;

ART.

76.
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d) eliberarea din funclie.

(2) SancJiunile prevdzute la alin. (1) lit. a)-c) se aplicd, prin hotdrAre a consili
respectiv a consiliului jude{ean, la proputerea motivatd a primarului, respectiv a
consiliului judelean. Motivele care justifici propunerea de sanc{ionare sunt aduse

funclie, uupa
dupd caz.
vdL,
(4) Prin exceplie de la prevederile alin. (3), aplicarea sancliunii prev[zfie la ahn' (9rliti'd)
se face cu respectarea prevederilor art. 152 sau at1. 188, dupa caz.
(5) Impotriva sancliunilor prevdzute la alin. (1) lit. c) qi d) persoana in cauzd se poate
adr:esa instanlei de contencios administrativ competente. Procedura prealabili nu este obligatorie.
(6) Aplicarea sancliunii prevdzute la alin. (1) lit. d) nu are niciun efect asupra mandatului
de consilier local saujudelean, dupd caz, al viceprimarului sau al vicepreqedintelui consiliului
judelean,

ART. TT.Rdspunderea aferentd actelor administrative
(1) Primarul, pregedintele consiliului judetrean, respectiv preqedintele de gedinld aJ
consiliului 1ocal, dupf, caz, prin semnare, investe$te cu formuld de autoritate executarea actelor
administrative emise sau adoptate in exercitarea atribuliilor care ii revin potrivit legii.
(2) Aprecierea necesitdtrii gi oporlunitatea adoptarii qi emitelii actelor administrative
aparline exclusiv autoritd{ilor deliberative, respectiv exeoutive. intocmirea rapoartelor sau a altor
documente de fundamentare prevdzute de lege, contraselnnaJea sau avizarea pentru legalitate 9i
semnarea documentelor de fundamentare angajeazd raspunderea administrativd, civild sau penald,
d:upd caz, a semnatarilor, in cazul incdlcdrii legii, in raport cu atribuliile specifice.
(3) Actele autorifililor administraliei publice locale angajeazd, in condiliile legii,
rdspunderea administrativd, civi16 sau penald , dupd caz, a func{ionarilor publici qi personalului
contractual din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judelean care, cu
incdlcarea prevederilor legale, fundamenteazd din punct de vedere tehnic qi al legalitdiii emiterea
sau adoptarea lot sau contrasemneazd oti avizeazd, dupd caz, pentru legalitate aceste acte
(4) In cazul in care printr-un act administrativ al autoritdtrilor administraliei publice locale
emis sau adoptat fhrd a fi fr.u-rdamentat, contrasemnat sau avtzat din punct de vedere tehnic sau al
legalitdlii s-au produs consecin{e vdtdmdtoare, este angajatd rdspunderea juridicd a autodtAlii
executive sau autoritAtrii deliberative, dupd caz, in condiliile legii 9i ale prezentului cod.
(5) Frnclionarii publici sau personalul contractual , dnpd caz, responsabili cu operaliunile
prevdzute la alin. (3) pot formula obieclii ori refuza efectuarea acestora in condiliile art. 490,
respectiv art. 5 53.
Prevederile alin. (1) -(5) se aplicd gi in cazul altor acte administrative sau asimilate acestora
in condiliile legii emise, respectiv adoptate de autoritdlile administraliei publice locale.
ART. T8.Contravenlii gi sancliuni
(1) Constituie contraventii la dispozi{iile prezentei sec}iuni, dacA nu sunt sdvArgite in astfel
de condilii incdt sd fre considerate, potrivit legii penale, infracliuni:
a) nepunerea in aplicare, cu rea-credin]6, a hotfuAlilor consiliului local de cdtre primar;
b) nepunerea in aplicare, cn rea-credinld, a hotdrArilor consiliului judelean de cdtre
preqedintele consiliului jude!ean;
c) neprezentarea, in termenul prevdzut de legislalia care reglementeazd finan{ele publice
locale, a proiectului bugetului unitd{ii administrativ-teritoriale de cdtre primar, respectiv
preSedintele consiliului judelean. din culpa lor;
d) neprezentarea de cdtre aleqii locali a rapoartelor prevdzute de lege, din culpa lor;
e) neluarea mdsurilor necesare, stabilite de lege, de cdtrb primar sau pre$edintele consiliului
judefean, in calitatea acestora de reprezentanli ai statului in unitdJile administrativ-teritoriale;
1) netransmiterea in termenul prevdzut la art, 243 alin. (3) cdtre camera notarilor publici a
sesiz[rii pentru deschiderea procedurii succesorale,
(2) Contraven{iile prevAzute la alin. (1) se sanc}ioneazd cu amendd de la 1.000 lei la 5.000

1ei.

(3) Constatarea contravenJiilor, instituirea mdsurilor de remediefe, urmdrirea indeplinirii
mdsurilor de remediere qi aplicarea amenzilor se fac de cdtre prefect, in calitatea sa de autoritate
publicd, reprezentant al Guvemului pe plan 1ocal, in condiJiile legii.
(4) Dispoziliile prezentului arlicol se completeazd in mod corespunzf,tor cu prevederile
legislaJiei privind regimul juridic al con traven liilor.

ART. 79.Rolu1, numirea qi eliberarea din functie a viceprimarului.
(1) Viceprimarul este subordonat primarului qi, in situaJiile prevdzute de 1ege, inlocuitorul
de drept a1 acestuia, situalie in care exercitS, in numele primarului, atribuliile ce ii revin acestuia.
Primarul poate delega o parte din atribuliile sale viceprimarului.
(2) Viceprimarul este ales, prin vot seuet, cu majoritate absolut[, din rAndul membrilor
consiliului loca1, la propunerea primarului sau a consilierilor 1ocali.
(3) Exercitarea votului se face pe bazd de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se
rea\izeazd ptinhotdr6re a consiliului local.
(4) in situatria in care se aleg doi viceprimari, sunt declaraji alegi candidaJii care au ob{inut
votul majoritatrii absolute. in aceastd situafie, consiliul local desemneazd, prin hotdrAre, care dintre
cei doi viceprimari exercitd primul calitatea de inlocuitor de drept al primarului.
(5) Eliberarea din func{ie a viceprimarului se poate face de consiliul loca1, prin hotdrAre
adoptatd, pdn vot secret, cu majoritatea a doud treimi din numdrul consilierilor in fimc1ie, la
propunerea temeinic motivatd a primarului sau a unei treimi din numdrul consilierilor locali in
funcJie. Eliberarea din funclie a viceprimarului nu se poate face in ultimele 6 luni ale mandatului
consiliului local.
(6) La deliberarea qi adoptarea hotdrArilor care privesc alegerea sau eliberarea din fi.rncJie a
viceprimarului participd gi voteazd consilierul local ce"re candideazd 1a funcJia de viceprimar,
respectiv viceprimarul in funclie a cdrui schimbare se propune.
(7) Pe durata exercitbrii mandatului, viceprimarul iqi pdstreazd statutul de consilier local,
fhrd a beneficia de indemnizalia aferentd acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilitdli le
specifice funcliei de viceprimat prevdzrre de carlea I titlul IV din Legea nr. 16112003' ctt
modificdrile qi completdrile ulterioare.
(8) Durata mandatului viceprimarului este egald cu durata mandatului consiliului local. in
cazul in care mandatul consiliului local inceteazd sau inceteazd calitatea de consilier local, inainte
de expirarea duratei nomale de 4 ani, inceteazd de drept qi mandatul viceprimarului, fErd vreo altd
formalitate .

SECRETAR GENERAL,
Jr. Nancy Loghin

