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

Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 123 din 20/02/2007

administraţiei publice locale nr. 215/2001

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1
Regimul general al autonomiei locale

Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementeazăregimul general al autonomiei locale, precum şi organizarea şi funcţionarea administraţiei
publice locale.

(2) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) activităţi de administraţie social-comunitară- acţiunile prin care se concretizeazărelaţia autorităţilor administraţiei publice locale

cu asociaţii le de proprietari de pe raza uni tăţi i administrativ-teritoriale;
b) aglomerări urbane - asociaţiile de dezvoltare intercomunitarăconstituite pe bazăde parteneriat între municipii, altele decât cele

prevăzute la lit. j), şi oraşe, împreunăcu localităţile urbane şi rurale aflate în zona de influenţă;
c) asociaţii de dezvoltare intercomunitară- structuri le de cooperare cu personalitate juridică, de drept privat, înfiinţate, în condiţiile

legii, de unităţile administrativ-teritoriale pentru realizarea în comun a unor pro iecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori
furnizarea în comun a unor servicii publice;

d) autorităţi deliberative - consiliu l local, consiliul judeţean, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale
subdiviziunilor administrativ-teri toriale ale municipiilor;

e) autorităţi executive - primarii comunelor, oraşelor, municipiilor, ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, primarul
general al municipiului Bucureşti şi p reşedintele consiliului judeţean;

f) consilii locale - consi lii comunale, orăşeneşti, municipale şi consiliile subdiviziunilor administrativ-teri toriale ale municipiilor;
g) organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publicăde interes local sau judeţean - denumirea genericăce include:
1. instituţii publice şi servicii publice înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale autorităţilor de liberative, denumite în continuare instituţii

şi servicii publice de interes local sau judeţean;
2. societăţi comerciale şi regii autonome înfiinţate sau reorganizate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative, denumite în continuare

societăţi comerciale şi regii autonome de interes local sau judeţean;
3. asociaţii de dezvoltare intercomunitară;
4. furnizori de servicii sociale, de drept public ori privat, care acordăservicii sociale în condiţiile prevăzute de lege;
5. asociaţii, fundaţii şi federaţii recunoscute ca fiind de utilitate publică, în condiţiile legii;
6. operatori de servicii comunitare de utilităţi publice locale sau judeţene;
h) subdiviziuni administra tiv-teritoriale ale municipiilor - sectoarele municipiu lui Bucureşti sau alte subdiviziuni ale municipiilo r, ale

căror delimitare şi organizare se fac prin lege;
i) unităţi administrativ-teritoriale - comune, oraşe şi judeţe; în condiţiile legii, unele oraşe pot fi declarate municipii;
j) zonămetropolitană- asociaţia de dezvoltare intercomunitarăconstituităpe bazăde parteneriat între capitala Românie i sau

municipiile de rangul I şi unităţile administrativ-teritoriale aflate în zona imediată.
Art. 2 . - (1) Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizeazăşi funcţionează în temeiul principiilo r

descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al
consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.

(2) Aplicarea principiilor prevăzute la alin. (1) nu poate aduce atingere caracterului de stat naţional, unitar şi indivizibil al României.
Art. 3. - (1) Prin autonomie localăse înţelege dreptul şi capacitatea efectivăa autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona

şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii.
(2) Acest drept se exercităde consiliile locale şi primari, precum şi de consilii le judeţene, autorităţi ale administraţiei publice locale

alese prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.
(3) Dispoziţiile alin. (2) nu aduc atingere posibilităţii de a recurge la consultarea locuitorilor prin referendum sau prin orice altăformă

de participare directăa cetăţenilor la treburile publice, în condiţiile legii.
(4) Prin colectivi tate localăse înţelege total itatea locuitorilor din unitatea administrativ-teritorială.
Art. 4. - (1) Autonomia localăeste numai administrativăşi financiară, fiind exercitatăpe baza şi în limitele prevăzute de lege.
(2) Autonomia localăpriveşte organizarea, funcţionarea, competenţele şi atribuţiile, precum şi gestionarea resurselor care, potrivit

legii, aparţin comunei, oraşului, municip iului sau judeţului, dupăcaz.
Art. 5. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale exercită, în condiţii le legii, competenţe exclusive, competenţe partajate şi

competenţe delegate.
(2) Autonomia localăconferăautorităţilor administraţiei publice locale dreptu l ca, în limitele legii, săaibăiniţiative în toate domeniile,

cu excepţia celor care sunt date în mod expres în competenţa altor autorităţi publice.
Art. 6. - (1) Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale din comune, oraşe şi municipii şi autorităţile administraţiei

publice de la nivel judeţean se bazeazăpe principiile autonomiei, legalităţii, responsabilităţii, cooperării şi solidarităţii în rezolvarea
problemelor întregului judeţ.

(2) În re laţiile dintre autorităţile administraţiei publice locale şi consiliul judeţean, pe de o parte, precum şi între consiliul local şi
primar, pe de al tăparte, nu existăraporturi de subordonare.

Art. 7. - Descentral izarea competenţelor către autorităţile administraţiei publice locale se face cu respectarea principi ilor şi regulilor
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prevăzute de Legea-cadru a descentralizării.*)
___________
*) Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, publicatăîn Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 25 mai

2006.

Art. 8. - (1) Autorităţile administraţie i publice centra le vor consulta, înainte de adoptarea oricărei decizii, structurile asociative ale
autorităţilor administraţiei publice locale, în toate problemele care le privesc în mod di rect, potrivit legii.

(2) Structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale sunt:
a) Asociaţia Comunelor din România;
b) Asociaţia Oraşelor din România;
c) Asociaţia Municipiilor din România;
d) Uniunea Naţionalăa Consiliilor Judeţene din România;
e) alte forme asociative de interes general, constituite potrivi t legii.
Art. 9. - (1) În cadrul politicii economice naţionale, comunele, oraşele, municipiile şi judeţele au dreptul la resurse financiare proprii,

pe care autorităţile administraţiei publice locale le stabilesc, le administreazăşi le utilizeazăpentru îndeplinirea competenţelor şi
atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii.

(2) Resursele financiare de care dispun autorităţile administraţiei publice locale trebuie să fie corelate cu competenţele şi cu
atribuţiile prevăzute de lege.

Art. 10. - Autorităţile administraţiei publice locale administreazăsau, dupăcaz, dispun de resursele financiare, precum şi de bunurile
proprietate publ icăsau privatăale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, în conformitate cu principiul autonomiei locale.

Art. 11. - (1) Douăsau mai multe unităţi administrativ-teritoria le au dreptul ca, în limitele competenţelor autorităţilor lor deliberative şi
executive, săcoopereze şi săse asocieze, în condiţiile legii , formând asociaţi i de dezvoltare in tercomunitară, cu personalitate juridică,
de drept privat şi de util itate publică. Asociaţiile de dezvoltare intercomunitarăsunt de utilitate publică, prin efectul prezentei legi, prin
derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobatăcu modificări şi completări prin
Legea nr. 246/2005.

(2) Asociaţiile de dezvoltare intercomunitarăse constituie în condiţiile legii, în scopul realizării în comun a unor proiecte de
dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizării în comun a unor servicii publice. Zonele metropolitane şi aglomerările urbane
constituite cu acordul expres al consiliilor locale ale uni tăţi lor administrativ-teritoriale componente au ca scop dezvoltarea
infrastructurilor şi a obiectivelor de dezvoltare de interes comun. Autorităţile deliberative şi executive de la nivelul fiecărei unităţi
administrativ-teritoriale componente îşi păstreazăautonomia locală, în condiţiile legi i.

(3) Unităţile administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competenţelor autorităţilor lor deliberative şi executive, săcoopereze şi
săse asocieze şi cu unităţi administrativ-teri toriale din străinătate, în condiţiile legii, prin hotărâri ale consiliilor locale sau consiliilo r
judeţene, dupăcaz.

(4) Pentru protecţia şi promovarea intereselor lor comune, unităţile administrativ-teritoriale au dreptul de a adera la asociaţii
naţionale şi internaţiona le, în condiţiile legii.

Art. 12. - (1) Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se finanţează prin contribuţii din bugetele locale ale unităţilo r
administrativ-teritoriale membre, precum şi din alte surse, în condiţiile legii.

(2) Guvernul sprijinăasocierea unităţilor administrativ-teritoriale prin programe naţionale de dezvoltare. Aceste programe sunt
finanţate anual prin bugetul de stat şi sunt prevăzute distinct în cadrul bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor, în condiţiile
legii privind finanţele publ ice locale.

(3) Consiliile judeţene pot iniţia şi derula programe judeţene de dezvol tare, finanţate din bugetul local al judeţului şi prevăzute distinct
în cadrul acestuia.

Art. 13. - (1) Asociaţiile de dezvoltare intercomunitarăsunt conduse de un consiliu de administraţie compus din reprezentanţi ai
unităţilor administrativ-teritoriale componente, desemnaţi de consiliul local sau de consiliul judeţean, la propunerea primarului,
respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, precum şi la propunerea consilieri lor locali sau judeţeni, dupăcaz.

(2) Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte ales cu votul majorităţii membrilor săi.
(3) Pentru realizarea obiectivelor proprii , consiliul de admin istraţie poate înfiinţa un aparat tehnic, finanţat din resursele asociaţie i de

dezvoltare intercomunitară.
(4) Organizarea şi modul de funcţionare a consiliu lui de administraţie şi a aparatului tehnic sunt stabilite prin actul de înfiinţare şi

statutul asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, aprobate prin hotărârile consiliilor locale, respectiv judeţene asociate.
Art. 14. - Unităţile administrativ-teritoriale pot încheia între ele acorduri şi pot participa, inclusiv prin alocare de fonduri, la iniţierea şi

la realizarea unor programe de dezvoltare zonalăsau regională, în baza hotărârilor adoptate de consiliile locale ori judeţene, dupăcaz,
în condiţiile legii.

Art. 15. - (1) Unităţile administrativ-teritoriale limitrofe zonelor de frontieră pot încheia între ele înţelegeri de cooperare
transfrontalierăcu structuri simi lare din statele vecine, în condiţiile leg ii.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale, prin primari, respectiv preşedinţii consiliilor judeţene, transmit Ministerului Afacerilor Externe,
spre avizare conformă, proiectele de înţelegeri de cooperare pe care acestea intenţionează să le încheie cu unităţile
administrativ-teritoriale din alte ţări, înainte de supunerea lor spre adoptare de către consiliile locale sau judeţene, dupăcaz.

(3) Prin înţelegerile de cooperare transfrontalierăpot fi create şi pe teritoriul României organisme care săaibă, potrivit dreptului
intern, personalitate juridică. Aceste organisme nu au, în sensul prezentei legi, competenţe administrativ-teritoriale.

(4) Unităţile administrativ-teritoriale care au încheiat înţelegeri de cooperare transfrontalierăau dreptul săparticipe în alte state la
organismele create prin respectivele înţelegeri, în limita competenţelor ce le revin, potrivit leg ii.

Art. 16. - (1) Iniţiativa unităţilor administrativ-teritoriale de a coopera şi de a se asocia cu unităţi administrativ-teritoriale din
străinătate, precum şi de a adera la o asociaţie internaţionalăa unităţilor administrativ-teritoriale va fi comunicatăMinisterului
Afacerilor Externe şi Ministeru lui Administraţiei şi Internelor.

(2) Proiectele de înţelegeri de cooperare pe care unităţile administrativ-teritoriale intenţionează să le încheie cu unităţi
administrativ-teritoriale din alte ţări vor fi transmise spre avizare Ministerului Afacerilor Externe, prin primari, respectiv preşedinţii
consiliilor judeţene, înainte de supunerea lor spre adoptare de către consiliile locale sau consiliile judeţene, dupăcaz.
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(3) Avizele prevăzute la alin. (2) trebuie emise în termen de 30 de zile de la primirea solicitării. În caz contrar se va considera cănu
sunt obiecţii şi proiectul respectiv poate fi supus spre aprobare consiliului local sau judeţean interesat.

(4) Responsabi litatea privind înţelegerile de cooperare încheiate de unităţile administrativ-teritoriale revine în exclusivitate acestora.
Art. 17. - Consiliile locale şi consiliile judeţene pot hotărî asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele şi în interesul

colectivităţilor locale pe care le reprezintă, la înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice şi
de utilitate publicăde interes local sau judeţean, în condiţiile legi i.

Art. 18. - Controlul administra tiv şi controlul financiar al activi tăţii autorităţilor administraţiei publice locale se exerci tăîn limite le şi în
condiţiile prevăzute de lege.

Art. 19. - În uni tăţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale au o pondere de peste 20% din
numărul locu itorilor, autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice aflate în subordinea acestora, precum şi serviciile
publice deconcentrate asigurăfolosirea, în raporturile cu aceştia, şi a l imbii materne, în conformitate cu prevederile Constituţiei, ale
prezentei legi şi ale tratatelor internaţionale la care România este parte.

Art. 20. - (1) Comunele, oraşele, municipiile şi judeţele sunt unităţi administrativ-teritoriale în care se exercităautonomia localăşi în
care se organizeazăşi funcţioneazăautorităţi ale administraţiei publice locale.

(2) Comunele pot fi formate din unul sau mai multe sate.
(3) Unele oraşe pot fi declarate municipii, în condiţiile legii.
(4) În municipii se pot crea subdiviziuni administrativ-teritoriale, ale căror del imitare şi organizare se fac potrivi t legii.

(5) Autorităţile administraţiei publice locale se pot constitui şi în subdiviziunile admin istrativ-teritoriale ale municipiilor. Aceste
autorităţi exercităatribuţiile prevăzute la art. 81 şi, respectiv, la art. 83, care se aplicăîn mod corespunzător.

Art. 21. - (1) Unităţile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridicădeplinăşi patrimoniu
propriu. Acestea sunt subiecte juridice de drept fiscal, titulare ale codului de înregistrare fiscalăşi a le conturilor deschise la unităţile
teritoriale de trezorerie, precum şi la unităţile bancare. Unităţile administrativ-teritoriale sunt titulare ale drepturilor şi obligaţiilor ce
decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat în care acestea sunt parte, precum şi din
raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii.

(2) În justiţie , un ităţile administrativ-teritoria le sunt reprezentate, dupăcaz, de primar sau de preşedintele consiliului judeţean.
(3) Primarul, respectiv preşedintele consiliului judeţean, poate împuternici o persoanăcu studii superioare juridice de lungădurată

din cadrul aparatului de specialita te al primarului, respectiv al consiliulu i judeţean, sau un avocat care să reprezint
administrativ-teritoriale, precum şi ale autorităţilor administraţiei publice locale respective, în justiţie .

(4) Unitatea admin istrativ-teritorialăare dreptul săbeneficieze de acoperirea cheltuie lilor de judecatăstabilite în baza hotărârii
instanţei de judecată, inclusiv în situaţia în care reprezentarea în justiţie este asiguratăde un consilier juridic din aparatul de
specialitate al primarului, respectiv al consiliului judeţean.

(5) Despăgubirile primite de unităţile administrativ-teritoriale în urma hotărârilor pronunţate de instanţele de judecatăse constituie în
venituri la bugete le locale. Despăgubirile pe care trebuie săle plăteascăunitatea administrativ-teritorialăîn urma hotărârilor pronunţate
de instanţa de judecatăşi rămase definitive sunt asigurate de la bugetul local.

Art. 22. - Delimitarea teritorialăa comunelor, oraşelor, municipiilo r şi judeţelor se stabileşte prin lege. Orice modificare a limitelor
teritoriale ale acestora se poate efectua numai prin lege şi numai după consultarea prealabilă a cetăţenilor din unităţile
administrativ-teritoriale respective prin referendum, care se organizeazăpotrivit legii .

SECŢIUNEA a 2-a
Autorităţile administraţiei publice locale

Art. 23. - (1) Autorităţile administraţiei publice prin care se realizeazăautonomia localăîn comune, oraşe şi municipii sunt consiliile
locale, comunale, orăşeneşti şi municipale, ca autorităţi deliberative, şi primarii, ca autorităţi executive. Consiliile locale şi primarii se
aleg în condiţiile prevăzute de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

(2) Consiliile locale şi primarii funcţioneazăca autorităţi ale administraţiei publice locale şi rezo lvătreburile publ ice din comune,
oraşe şi municipii, în condiţiile legii.

Art. 24. - În fiecare judeţse constituie un consiliu judeţean, ca autoritate a administraţiei publice locale, pentru coordonarea activităţii
consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. Consiliul judeţean este ales
în condiţiile legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Art. 25. - Aleşii locali sunt primarul, consilierii locali şi consilierii judeţeni. În asigurarea liberului exerciţiu al mandatului lor, aceştia
îndeplinesc o funcţie de autoritate publică, beneficiind de dispoziţiile legii penale cu privire la persoanele care îndeplinesc o funcţie ce
implicăexerciţiul autorităţii de stat.

Art. 26. - (1) Mandatul primarulu i, consi lierului local, respectiv al consilierulu i judeţean este de 4 ani. Mandatul se exercităîn
condiţiile legii.

(2) Consiliul local sau consiliul judeţean, precum şi primarul ales în cursul unui mandat, ca urmare a dizolvării consiliului local sau
judeţean, respectiv a vacanţei postului de primar, încheie mandatul precedentei autorităţi a administraţiei publice locale.

(3) Consiliul local sau consiliul judeţean, precum şi primarul, aleşi în urma organizării unor noi unităţi administrativ-teritoriale sau în
urma dizolvării unor consilii, respectiv vacantării unor posturi de primari, îşi exercitămandatul numai pânăla organizarea următoarelor
alegeri locale generale.

Art. 27. - În scopul asigurării autonomiei locale, autorităţile administraţiei publ ice locale au dreptul săinstituie şi săperceapă
impozite şi taxe locale, săelaboreze şi săaprobe bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, în condiţiile legii.

CAPITOLUL II
Consiliile locale

SECŢIUNEA 1
Constituirea consiliului local
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Art. 28. - Consiliile locale sunt compuse din consi lieri locali aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile
stabilite de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Art. 29. - (1) Numărul membrilor fiecărui consiliu local se stabileşte prin ordin al prefectulu i, în funcţie de numărul locuitorilor
comunei, oraşului sau municipiului, raportat de Institutul Naţional de Statisticăla data de 1 ianuarie a anului în curs sau, dupăcaz, la
data de 1 iulie a anului care precedăalegerile, dupăcum urmează:

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Numărul locuitorilor comunei, Numărul
oraşului sau ai municipiului consilierilor
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- pânăla 3.000 9
- între 3.001 şi 5.000 11
- între 5.001 şi 10.000 13
- între 10.001 şi 20.000 15
- între 20.001 şi 50.000 17
- între 50.001 şi 100.000 19
- între 100.001 şi 200.000 21
- între 200.001 şi 300.000 23
- între 300.001 şi 400.000 25
- peste 400.000 27
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

(2) Consiliul General al Municipiului Bucureşti este compus din 31 de consilieri locali .
(3) Numărul membrilor consilii lor locale ale sectoarelor municip iului Bucureşti se stabileşte în funcţie de numărul locuitorilor

sectoarelor respective, potrivit alin. (1).
Art. 30. - (1) Validarea alegerii consilierilor se face de către judecătoria în raza căreia se aflăunitatea administrativ-teritorială, de

către un judecător desemnat de preşedintele instanţei. Cererea de validare a consilierilor locali se depune în termen de 3 zile de la
data constatării rezultatelor alegerilor, în condiţiile legi i.

(2) Cererea introdusăpotrivit alin. (1) se judecăîn şedinţăpublică, fărăcitarea părţilor.
(3) Cererea se judecăde urgenţăşi cu precădere, în termen de 10 zile de la data depunerii, prin hotărâre executorie.
(4) Hotărârea prevăzutăla alin. (3) estre supusăcăilor de atac prevăzute în cadru l procedurii contencioase, instanţa pronunţându-se

în termen de 10 zile de la data introducerii cererii de apel sau de recurs, dupăcaz.
(5) Invalidarea mandatului intervine în cazul în care se constatăîncălcarea condiţiilor de eligibili tate sau dacăalegerea consilierului

s-a făcut prin fraudăelectorală, constatatăîn condiţiile legii.
(6) Pentru validarea mandatelor candidaţilor declaraţi supleanţi este aplicabilăaceeaşi procedură. Pot fi val idaţi numai candidaţii

declaraţi supleanţi care, la data val idării, fac dovada faptulu i căsunt înscrişi în partidul politic, al ianţa politicăsau alianţa electoralăpe
a cărei listăau candidat în alegeri.

Art. 31. - (1) Consti tuirea consiliilor locale se face în termen de 25 de zile de la data desfăşurării alegerilor. Convocarea consilierilor
locali aleşi şi val idaţi în funcţie se face de către prefect, în maximum 5 zile de la pronunţarea hotărârii de validare, în condiţiile art. 30.
La şedinţa de constituire participăprefectul sau reprezentantul său, precum şi primarul sau, dupăcaz, candidatul declarat câştigător la
alegerile pentru funcţia de primar.

(2) Şedinţa se desfăşoarăîn condiţii legale dacăparticipăcel puţin majoritatea consilierilor locali aleşi şi validaţi. În cazul în care nu
se poate asigura aceastămajoritate, şedinţa se va organiza, în aceleaşi condiţii, peste 3 zile, la convocarea prefectului. Dacănici la a
doua convocare reuniunea nu este legal constituită, se va proceda la o nouăconvocare de către prefect, peste al te 3 zile, în aceleaşi
condiţii.

(3) În situaţia în care consiliul local nu se poate reuni nici la a treia convocare din cauza absenţei nemotivate a consilierilor locali,
instanţa va declara vacante, prin hotărâre, locurile consilierilor locali aleşi care au lipsit nemotivat la oricare dintre cele 3 convocări.
Sesizarea instanţei se face de către prefect în maximum 3 zile de la data şedinţei, pe baza procesului -verbal al şedinţei, întocmit de
secretarul unităţii administrativ-teritoriale. Hotărârea instanţei se pronunţă în maximum 3 zile de la primirea sesizării din partea
prefectului şi poate fi atacatăcu recurs la instanţa competentă. În cazul în care locurile declarate vacante, potrivit procedurii de mai
sus, nu pot fi ocupate cu supleanţii înscrişi pe listele de candidaţi respective, potrivit legii, se organizeazăalegeri parţiale pentru
completare, în termen de 90 de zi le.

(4) Lucrările şedinţei de constituire sunt conduse de cel mai în vârstăconsilier local, ajutat de cei mai tineri 2 consilieri locali, cu
asistenţa de specialitate a secretarului unităţii admin istrativ-teritoriale, care întocmeşte şi procesul-verbal al şedinţei.

(5) Absenţa consil ierilor locali de la şedinţa de constituire este consideratămotivatădacăse face dovada căaceasta a intervenit din
cauza unei boli sau a unor evenimente de forţămajorăcare au făcut imposibilăprezenţa acestora.

Art. 32. - (1) Consilierii locali ale căror mandate au fost va lidate depun în faţa consiliului local următorul jurământ în limba română:
"Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi săfac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stăîn puterile şi priceperea mea pentru binele
locuitorilor comunei (oraşului, municipiului, judeţului)... Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"

(2) Consilierii locali care refuzăsădepunăjurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept.
(3) Jurământul poate fi depus şi fărăformulăreligioasă.
Art. 33. - În cazul în care consilierul local declarat ales renunţăla mandat înainte de validare sau refuzăsădepunăjurământul, se

supune validării mandatul primului supleant înscris pe lista partidului politic, a alianţei politice sau a alianţei electorale respective, dacă
pânăla validarea mandatului partidele şi al ianţele politice confirmăîn scris apartenenţa la partid. În cazul în care locurile rămase
vacante nu pot fi completate cu supleanţi, conform legii, iar numărul de consilieri locali se reduce sub jumătate plus unu, se vor
organiza alegeri parţiale pentru completare, în termen de 90 de zile.

Art. 34. - (1) Dupăvalidare, în şedinţa de constituire a consiliului local, consilierii local i depun jurământul prevăzut la art. 32.
(2) Consiliul local se declarălegal consti tuit, dacămajoritatea consilierilor locali validaţi au depus jurământul . Constituirea consiliului

local se constatăprin hotărâre, adoptatăcu votul majorităţii consilierilor locali validaţi .
Art. 35. - (1) Dupădeclararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, prin hotărâre adoptatăcu votul deschis al

majorităţii consilierilor locali în funcţie , un preşedinte de şedinţă, pe o perioadăde cel mult 3 luni, care va conduce şedinţele consiliului
şi va semna hotărârile adoptate de acesta.
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(2) Consilierul loca l ales în condiţiile alin . (1) poate fi schimbat din funcţie, la iniţiativa a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor
locali, prin votul majorităţii consilierilor locali în funcţie.

SECŢIUNEA a 2-a
Atribuţiile consiliului local

Art. 36. - (1) Consiliul local are iniţiativăşi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care
sunt date prin lege în competenţa altor autori tăţi ale admin istraţiei publice locale sau centrale.

(2) Consiliul local exercităurmătoarele categorii de atribuţii :
a) atribuţi i privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes

local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socialăşi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;
c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţionalăpe plan intern şi extern.
(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la a lin. (2) lit. a), consiliul local:
a) aprobăstatutul comunei, oraşului sau municipiului , precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local;
b) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţi i ale aparatului de specia litate al

primarului, a le instituţi ilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de
interes local;

c) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilo r deţinute la societăţi
comerciale sau regii autonome, în condiţi ile legii.

(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la a lin. (2) lit. b), consiliul local:
a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a

exerciţiului bugetar;
b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publicălocală

prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii admin istrativ-teritoriale, în condiţiile legii;
c) stabileşte şi aprobăimpozitele şi taxele locale, în condiţi ile legii;
d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii;
e) aprobăstrategiile privind dezvoltarea economică, socialăşi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;

f) asigurărealizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu prevederile angajamentelor asumate în
procesul de integrare europeanăîn domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la a lin. (2) lit. c), consiliul local:
a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închi rierea bunurilor proprietate publicăa comunei, oraşului sau municipiului,

dupăcaz, precum şi a serviciilo r publice de interes local, în condiţiile legii;
b) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privatăa comunei , oraşului sau municipiului, dupăcaz, în

condiţiile legii;
c) avizeazăsau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor;
d) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes public local.
(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la a lin. (2) lit. d), consiliul local:
a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
1. educaţia;
2. servici ile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstn ice, a familiei şi a al tor persoane sau

grupuri aflate în nevoie socială;
3. sănătatea;
4. cultura;
5. tineretul;
6. sportul;
7. ordinea publică;
8. situaţiile de urgenţă;
9. protecţia şi re facerea mediului;
10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumente lor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi

rezervaţiilor natura le;
11. dezvoltarea urbană;
12. evidenţa persoanelor;
13. podurile şi drumurile publice;
14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public

şi transport public local, dupăcaz;
15. serviciile de urgenţăde tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;
16. activităţile de administraţie social-comunitară;
17. locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprieta tea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;
18. punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
19. alte servicii publice stabilite prin lege;
b) hotărăşte acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului sanitar şi didactic;
c) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
d) poate sol icita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate

publicăde interes local;
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e) aprobăconstruirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate în proprietatea
sau în administrarea sa;

f) poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate
publicăde interes local.

(7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la a lin. (2) lit. e), consiliul local:
a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în

comun a unor acţiuni, lucrări , servicii sau proiecte de interes public local;
b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări;
c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţarăsau din străinătate, precum şi

aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese
comune.

(8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei,
oraşului sau municipiu lui, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stab ilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit.

(9) Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii stab ilite prin lege.
Art. 37. - Persoanele împuternicite săreprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi comerciale, reg ii autonome de

interes local, asociaţii de dezvoltare intercomunitarăşi alte organisme de cooperare sau parteneria t sunt desemnate prin hotărâre a
consiliului local, în condiţiile leg ii, respectându-se configuraţia politicăde la ultimele alegeri locale.

SECŢIUNEA a 3-a
Funcţionarea consiliului local

Art. 38. - (1) Consiliul loca l se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi pre lungit, prin lege organică, în caz de război sau
catastrofă.

(2) Consiliul local îşi exercitămandatul de la data constituirii pânăla data declarării ca legal constituit a consiliului nou-ales.
Art. 39. - (1) Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, lunar, la convocarea primarului.
(2) Consiliul local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare, la cererea primarului sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor

consiliului.
(3) Convocarea consiliului local se face în scris, prin intermediul secretarului unităţii administrativ-teritoriale, cu cel puţin 5 zile înainte

şedinţelor ordinare sau cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţele extraordinare. Odatăcu notificarea convocării, sunt puse la dispoziţie
consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi.

(4) În caz de forţămajorăşi de maximăurgenţăpentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, oraşului sau municipiului sau în
alte situaţii stabilite de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, convocarea consiliului local se poate face de
îndată.

(5) În invitaţia la şedinţăse vor preciza data, ora, locu l desfăşurării şi ordinea de zi a acesteia .
(6) Ordinea de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţălocuitorilor comunei sau ai oraşului prin mass-media sau prin

orice alt mijloc de publ icitate.
(7) În comunele sau oraşele în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor

ordinea de zi se aduce la cunoştinţăpublicăşi în limba maternăa cetăţenilor aparţinând minorităţii respective.
(8) În toate cazuri le convocarea se consemneazăîn procesul-verbal al şedinţei.
Art. 40. - (1) Şedinţele consiliului local se desfăşoarălega l în prezenţa majorităţii consil ierilor locali în funcţie.
(2) Prezenţa consilierilor locali la şedinţăeste obligatorie. Cazurile în care absenţa este motivatăse stabilesc prin regulamentul de

organizare şi funcţionare a consiliului local. Consilierul local care absenteazănemotivat de douăori consecutiv este sancţionat, în
condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local.

Art. 41. - Şedinţele consiliului local sunt conduse de un preşedinte de şedinţă, ales în condiţiile prevăzute la art. 35.
Art. 42. - (1) Şedinţele consiliului local sunt publice.
(2) Lucrările şedinţelor se desfăşoarăîn limba română. În consiliile locale în care consilierii locali aparţinând unei minorităţi naţionale

reprezintăcel puţin o cincime din numărul total, la şedinţele de consiliu se poate folosi şi limba maternă. În aceste cazuri se va
asigura, prin grija primarului, traducerea în limba română. În toate cazurile, documentele şedinţelor de consiliu se întocmesc în limba
română.

(3) Dezbaterile din şedinţele consiliului local, precum şi modul în care şi-a exercitat votul fiecare consilier local se consemnează
într-un proces-verbal, semnat de preşedintele de şedinţăşi de secretarul uni tăţii administrativ-teritoriale.

(4) Preşedintele de şedinţă, împreunăcu secretarul unităţii administrativ-teritoria le îşi asumă, prin semnătură, responsabilitatea
veridicităţii celor consemnate.

(5) La începutul fiecărei şedinţe, secretarul supune spre aprobare procesul -verbal al şedinţei anterioare. Consilierii locali au dreptul
ca, în cadrul şedinţei , săconteste conţinutul procesului-verbal şi săcearămenţionarea exactăa opin iilor exprimate în şedinţa
anterioară.

(6) Procesul-verbal şi documentele care au fost dezbătute în şedinţăse depun într-un dosar special al şedinţei respective, care va fi
numerotat, semnat şi sigila t de preşedinte le de şedinţăşi de secretar, dupăaprobarea procesului-verbal .

(7) În termen de 3 zile de la terminarea şedinţei, secretarul unităţii administrativ-teritoria le afişeazăla sediul primăriei şi, dupăcaz,
pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al şedinţei.

Art. 43. - (1) Ordinea de zi a şedinţelor se aprobăde consiliul local, la propunerea celui care, în condiţiile art. 39, a cerut întrunirea
consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate pânăla şedinţa
următoare, şi numai cu votu l majorităţi i consilierilor locali prezenţi. Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se
face numai cu acordul iniţiatorului sau dacăacesta nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 44.

(2) În cazul neaprobării ordinii de zi, în condiţiile prevăzute la alin. (1), nu se acordăindemnizaţia cuvenităconsilierilor locali pentru
şedinţa respectivă.

Art. 44. - (1) Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local nu pot fi dezbătute dacănu sunt însoţite de
raportul compartimentului de resort din cadrul aparatulu i de specialitate al primarului, care este elaborat în termen de 30 de zile de la
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înregistrarea proiectului, precum şi de raportu l comisiei de specialitate a consiliului, cu excepţia cazuri lor prevăzute la art. 39 alin. (2) şi
(4).

(2) Dacărapoartele prevăzute la alin. (1) nu sunt întocmite în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectulu i, acestea se
considerăimplicit favorabile.

Art. 45. - (1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin consiliul local adoptăhotărâri , cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în afarăde
cazurile în care legea sau regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere o altămajorita te.

(2) Se adoptăcu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie următoarele hotărâri ale consiliulu i local:
a) hotărârile privind bugetul local;
b) hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condiţiile legii;
c) hotărârile prin care se stabilesc impozite şi taxe locale;
d) hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonalăsau de cooperare transfrontalieră;
e) hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanisticăa localităţilor şi amenajarea teritoriului;
f) hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu persoane juridice române sau străine.
(3) Hotărârile privind patrimoniul se adoptăcu votul a douătreimi din numărul total al consilierilor loca li în funcţie.
(4) Dacăbugetul local nu poate fi adoptat dupădouăşedinţe consecutive, care vor avea loc la un interval de cel mult 7 zile,

activitatea se va desfăşura pe baza bugetului anulu i precedent pânăla adoptarea noului buget, dar nu mai târziu de 45 de zile de la
data publicări i legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) Consiliul local stabileşte ca unele hotărâri săfie luate prin vot secret. Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi
luate întotdeauna prin vot secret, cu excepţiile prevăzute de lege. Procedurile de votare vor fi stabilite prin regulamentul de organizare
şi funcţionare a consiliului local.

(6) Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri locali, de primar, viceprimar sau de cetăţeni. Redactarea proiectelor se face de
cei care le propun, cu sprijinul secretarului unităţii administrativ-teritoriale şi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al
primarului.

Art. 46. - (1) Nu poate lua parte la del iberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie , afini sau
rude pânăla gradul al patru lea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusădezbaterilor consiliului local.

(2) Hotărârile adoptate de consi liul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constatăde către instanţa
de contencios administrativ. Acţiunea poate fi introdusăde orice persoanăinteresată.

Art. 47. - Hotărârile consiliului local se semneazăde preşedintele de şedinţă, ales în condiţiile prevăzute la art. 35, şi se
contrasemnează, pentru legalitate, de către secretar. În cazul în care preşedintele de şedinţă lipseşte sau refuzăsăsemneze,
hotărârea consiliului local se semneazăde 3-5 consilieri locali.

Art. 48. - (1) Secretarul unităţii administrativ-teritoriale nu va contrasemna hotărârea în cazul în care considerăcăaceasta este
ilegală. În acest caz, va depune în scris şi va expune consil iului loca l opinia sa motivată, care va fi consemnatăîn procesul-verbal al
şedinţei.

(2) Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local primaru lui şi prefectului de îndată, dar nu mai
târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării .

(3) Comunicarea, însoţităde eventualele obiecţii cu privire la legalitate, se face în scris de către secretar şi va fi înregistratăîntr-un
registru special destinat acestui scop.

Art. 49. - (1) Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la cunoştinţăpublică, iar cele
individuale, de la data comunicării.

(2) Aducerea la cunoştinţăpublicăa hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicării oficia le către
prefect.

Art. 50. - În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din
numărul locuitorilor hotărârile cu caracter normativ se aduc la cunoştinţăpublicăşi în limba maternăa cetăţenilor aparţinând minorităţii
respective, iar cele cu caracter individual se comunică, la cerere, şi în limba maternă.

Art. 51. - (1) În exercitarea mandatului, consilierii local i sunt în serviciul colectivităţi i locale.
(2) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului şi al aparatului de specialitate, săpunăla dispoziţie consilierilor locali, la

cererea acestora, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, informaţiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului.
(3) Consilierii locali sunt obligaţi ca , în îndeplinirea mandatului, săorganizeze period ic întâlniri cu cetăţenii şi săacorde audienţe.
(4) Fiecare consilier local, precum şi viceprimarul sunt obligaţi săprezin te un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin

grija secretarului.
(5) Pentru participarea la şedinţele consiliulu i local şi ale comisiilor de specialitate, consilierul local primeşte o indemnizaţie stabilită

în condiţiile legii.
(6) Consilierii locali au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le efectueazăîn îndeplinirea mandatului lor, în condiţiile legii.
(7) Consiliul local poate hotărî diminuarea cuantumului indemnizaţiei prevăzute la alin. (5) şi a cotei în care se face decontarea

conform prevederilor alin. (6), în concordanţăcu posibilităţile de finanţare.
Art. 52. - La lucrările consiliului local pot asista şi lua cuvântul, fărădrept de vot, prefectul, preşedintele consiliului judeţean sau

reprezentanţii acestora, deputaţii şi senatorii, miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului, secretarii şi subsecretarii de stat, şefii serviciilo r
publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale din unităţile administrativ-teritoria le, în problemele ce privesc
domeniile de responsabilitate a acestor servicii, precum şi persoanele interesate, invita te de primar.

Art. 53. - (1) Locuitorii satelor care nu au consilieri locali aleşi în consiliile loca le sunt reprezentaţi la şedinţele de consiliu de un
delegat sătesc.

(2) Delegatul sătesc este ales pe perioada mandatului consiliului local de către o adunare sătească, constituitădin câte un
reprezentant al fiecărei familii, convocatăşi organizatăde primar şi desfăşuratăîn prezenţa primaru lui sau viceprimarului.

(3) La discutarea problemelor privind satele respective delegaţii săteşti vor fi invi taţi în mod obligatoriu. Votul acestora are caracter
consultativ.

(4) Delegatului sătesc îi sunt aplicabile, în mod corespunzător, prevederile art. 51 alin. (5) şi (6).
Art. 54. - (1) Dupăconstituire consiliul local îşi organizeazăcomisi i de specialitate, pe principalele domenii de activita te.
(2) Pot fi membri ai comisiilor de special itate numai consilierii locali.
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(3) Comisiile de specialita te îşi aleg câte un preşedinte şi un secretar.
(4) Comisiile de specialita te analizeazăşi avizeazăproiectele de hotărâre din domeniul lor de activitate.
(5) Comisiile de specialita te lucreazăîn plen şi iau hotărâri cu votul majori tăţii membrilor lor.
(6) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialitate se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a

consiliului local, respectându-se configuraţia politicărezultatăîn urma alegerilor locale.
(7) Consiliile locale pot organiza, din proprie iniţiativăsau la iniţiativa primarului, dupăcaz, comisii speciale de analizăşi verificare,

pe perioadădeterminată. Componenţa comisiei speciale de analizăşi verificare, obiective le şi perioada de desfăşurare a activităţilo r
acesteia se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Membrii comisie i acţioneazăîn l imitele stabi lite prin hotărâre.

SECŢIUNEA a 4-a
Dizolvarea consiliului local

Art. 55. - (1) Consiliul local se dizolvăde drept sau prin referendum local. Consiliu l local se dizolvăde drept:
a) în cazul în care acesta nu se întruneşte timp de douălun i consecutiv;
b) în cazul în care nu a adoptat în 3 şedinţe ordinare consecutive nicio hotărâre;
c) în situaţia în care numărul consilierilor locali se reduce sub jumătate plus unu şi nu se poate completa prin supleanţi.

(2) Primarul, viceprimarul, secretarul unităţii administrativ-teritoriale sau orice altăpersoanăin teresatăsesizează instanţa de
contencios administrativ cu privire la cazurile prevăzute la alin. (1). Instanţa analizeazăsituaţia de fapt şi se pronunţăcu privire la
dizolvarea consiliului local. Hotărârea instanţei este defin itivăşi se comunicăprefectu lui.

(3) Consil iul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat în condiţiile legii. Referendumul se organizeazăca urmare a
cererii adresate în acest sens prefectului de cel puţin 25% din numărul cetăţenilor cu drept de vot înscrişi pe liste le electorale ale
unităţii administrativ-teritoriale .

(4) Cheltuielile pentru organizarea referendumului prevăzut la alin. (3) se suportădin bugetul local.
(5) Referendumul local este organizat, în condiţiile legii, de către o comisie numităprin ordin al prefectului, compusădintr-un

reprezentant al prefectului, câte un reprezentant al primarului, al consiliului local şi al consiliului judeţean şi un judecător de la
judecătoria în a cărei jurisdicţie se aflăunitatea admin istrativ-teritorială în cauză. Secretarul comisiei este asigurat de instituţia
prefectului.

(6) Referendumul este valabil dacăs-au prezentat la urne cel puţin jumătate plus unu din număru l total al locuitorilor cu drept de vot.
Activitatea consiliului local înceteazăîna inte de termen dacăs-au pronunţat în acest sens cel puţin jumătate plus unu din numărul total
al voturilor valab il exprimate.

(7) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se face de Guvern, la propunerea prefectului. Alegerile se
organizeazăîn termen de maximum 90 de zile de la rămânerea definitivăşi irevocabilăa hotărârii judecătoreşti prin care s-a constatat
dizolvarea consiliului local sau, dupăcaz, de la validarea rezultatului referendumului.

(8) Pânăla constituirea noului consiliu local, primaru l sau, în absenţa acestuia, secretarul unităţii admin istrativ-teritoriale va rezolva
problemele curente ale comunei, oraşului sau municipiului, potrivit competenţelor şi atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii.

(9) Consiliile locale pot organiza, din proprie iniţiativăsau din iniţia tiva primarului, dupăcaz, comisii mixte formate din consilieri locali,
funcţionari publici şi alţi specialişti, pe perioadădeterminată. Componenţa comisiilor mixte, obiectivele şi perioada de desfăşurare a
activităţii acestora se stabilesc prin hotărâri ale consiliilor locale. Şedinţele comisiilor mixte sunt publice.

SECŢIUNEA a 5-a
Suspendarea mandatului de consilier local

Art. 56. - (1) Mandatul de consilier local se suspendăde drept numai în cazul în care acesta a fost arestat preventiv. Măsura
arestării preventive se comunicăde îndată de către instanţa de judecată prefectului care, prin ordin, constată suspendarea
mandatului.

(2) Suspendarea dureazăpână la încetarea situaţiei prevăzute la alin. (1). Ordinul de suspendare se comunicăde îndată
consilierului local.

(3) În cazul în care consilierul local al cărui mandat a fost suspendat a fost găsit nevinovat, acesta are dreptul la despăgubiri, în
condiţiile legii.

CAPITOLUL III
Primarul şi viceprimarul

Art. 57. - (1) Comunele, oraşele şi municipi ile au câte un primar şi un viceprimar, iar municipiile reşedinţăde judeţau un primar şi 2
viceprimari, aleşi în condiţiile legii.

(2) Viceprimarul este subordonat primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega atribuţiile sale.
(3) Viceprimarul este ales cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, din rândul membrilor acestuia.*)
(4) Schimbarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consil iul local, prin hotărâre adoptatăcu votul majorităţii consilierilor în

funcţie, la propunerea primarului sau a unei treimi din numărul consi lierilor locali în funcţie.
(5) Pe durata mandatului, primarul şi viceprimarul primesc o indemnizaţie lunară, ca unică formăde remunerare a activităţii

corespunzătoare funcţiei de primar, respectiv de viceprimar, şi care reprezintăbaza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilo r
care se determinăîn raport cu veni tul salarial. Primarul şi viceprimaru l nu beneficiazăde sporul de vechime în muncăşi nici de alte
sporuri prevăzute de lege.

(6) Durata mandatului constitu ie vechime în muncăşi în specialitatea studi ilor absolvite.
(7) Pe durata exercitării mandatului , viceprimarul îşi păstreazăstatutul de consilier local, fărăa beneficia de indemnizaţia aferentă

acestui statut.
___________
*) Sintagma "membrilor acestuia" se referăla consilierii locali, membri ai consiliului local.
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Art. 58. - Validarea mandatului primarului se face potrivit prevederilor art. 30 alin. (1)-(5), care se aplicăîn mod corespunzător.
Art. 59. - (1) Rezultatul validării sau invalidării alegerii primaru lui se aduce la cunoştinţăprefectului şi se prezintăîn şedinţa de

constituire a consiliului local sau, dupăcaz, într-o şedinţăextraordinară, de către un judecător desemnat de preşedintele judecătoriei .
(2) În caz de invalidare a alegerii primarului, Guvernul, la propunerea prefectului, va stabili data a legerilor. Acestea se organizeazăîn

termen de maximum 90 de zile de la data invalidării sau, dupăcaz, de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii
judecătoreşti, în condiţiile legii.

Art. 60. - (1) Primarul depune în faţa consiliului local jurământul prevăzut la art. 32 alin. (1).
(2) Primarul care refuzăsădepunăjurământul este considerat demisionat de drept.
Art. 61. - (1) Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică.
(2) Primarul asigurărespectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea

în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local;
dispune măsurile necesare şi acordăsprijin pentru aplicarea ord inelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi
conducători ai autorităţilor administraţiei publice centra le, ale prefectului, precum şi a hotărârilor consiliulu i judeţean, în condiţiile legii.

(3) Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele normative prevăzute la alin. (2), primarul beneficiază
de un aparat de specialitate, pe care îl conduce.

(4) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale, în condiţiile legii. Compartimentele funcţionale
ale acestuia sunt încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual.

(5) Primarul conduce serviciile publice locale.
Art. 62. - (1) Primarul reprezintăunitatea administrativ-teritorialăîn relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice

române ori străine, precum şi în justiţie.
(2) Semnul distinctiv al primaru lui este o eşarfăîn culorile drapelului naţional al României.
(3) Eşarfa va fi purtată, în mod obligatoriu, la solemnităţi, recepţii, ceremonii publice şi la celebrarea căsătoriilor.
(4) Modelul eşarfei se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.
Art. 63. - (1) Primarul îndeplineşte următoarele categorii principa le de atribuţii:
a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statu lui, în condiţiile legii;
b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
c) atribuţii referitoare la bugetul local;
d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;
e) alte atribuţii stabilite prin lege.
(2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilăşi de autoritate tutelarăşi asigurăfuncţionarea

serviciilor publice locale de profil, atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământu lui. Primarul
îndeplineşte şi alte atribuţi i stabilite prin lege.

(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la a lin. (1) lit. b), primarul:
a) prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socialăşi de mediu a unităţii

administrativ-teritoriale;
b) prezintă, la so licitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;
c) elaboreazăproiectele de strategii privind starea economică, socialăşi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale şi le supune

aprobării consiliului local.
(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la a lin. (1) lit. c), primarul:
a) exercităfuncţia de ordonator principal de credi te;
b) întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local;

c) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele unităţii
administrativ-teritoriale;

d) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscalăa contribuabil ilor la organul fiscal teritorial, atât a sediului
social principal, cât şi a sediului secundar.

(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la a lin. (1) lit. d), primarul:
a) coordoneazăreal izarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul

organismelor prestatoare de servicii publice şi de utili tate publicăde interes local;
b) ia măsuri pentru prevenirea şi , dupăcaz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;
c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d);
d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii , evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local

prevăzute la art. 36 al in. (6) lit. a)-d), precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;
e) numeşte, sancţioneazăşi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, dupăcaz, a raporturilor de

muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilo r
publice de interes local;

f) asigurăelaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţioneazăpentru respectarea
prevederilor acestora;

g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative;
h) asigurărealizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare

europeanăîn domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.
(6) Pentru exerci tarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaboreazăcu serviciile publice deconcentrate a le ministerelor şi

celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţi le administrativ-teritoriale, precum şi cu consiliul judeţean.
(7) Numirea conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor

şi criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, în condiţiile legii. Numirea se face prin dispoziţia primarului, având
anexat contractul de management.

Art. 64. - (1) În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelarăşi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative
privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii
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stabilite prin lege, primarul acţioneazăşi ca reprezentant al statului în comuna sau în oraşul în care a fost ales.
(2) În aceastăcalitate, primarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate

ale ministerelor şi ale celorla lte organe de speciali tate a le administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, dacă
sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.

Art. 65. - Atribuţiile de ofiţer de stare civilăşi de autoritate tutelarăpot fi delegate şi secretarului uni tăţi i administrativ-teritoriale sau
altor funcţionari publici din aparatul de specialitate cu competenţe în acest domeniu, potrivit legii.

Art. 66. - (1) Primarii comunelor pot angaja, în limita numărului maxim de posturi aprobate, un consilier personal. Primarii oraşelor,
municipiilor şi ai municipiilor reşedinţăde judeţpot înfiinţa, în limita numărulu i maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului,
compartiment distinct format din:

a) maximum 3 persoane la oraşe şi municipii;
b) maximum 5 persoane la municipii reşedinţăde judeţ.
(2) Personalul prevăzut la alin. (1) este numit şi eliberat din funcţie de către primar.
(3) Personalul prevăzut la alin. (1) îşi desfăşoarăactivitatea în baza unui contract individual de muncăpe duratădeterminată,

încheiat în condiţiile legii, pe durata mandatului primaru lui.
(4) Atribuţiile personalulu i prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin dispoziţie a primarului.
Art. 67. - (1) Primarul general al municipiului Bucureşti, asimilat demnitaru lui, poate înfiinţa în limita numărului maxim de posturi

aprobate, cabinetul primarului general, compartiment distinct, care cuprinde următoarele funcţii de execuţie de specialitate: directorul
de cabinet, 3 asistenţi de cabinet, 8 consil ieri personali, 2 secretari personali şi 2 curieri personali.

(2) Salarizarea personalului din cadrul cabinetului primarului general al municipiului Bucureşti se va face potrivit cap. II lit. B din
anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 3/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat
potrivit Ordonanţei de urgenţăa Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazăpentru personalul contractual din
sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de
bazăîn sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupăfuncţii de demnitate publică, aprobatăcu modificări prin
Legea nr. 323/2006.

Art. 68. - (1) În exerci tarea atribuţiilor sale primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau ind ividual. Acestea devin executorii
numai dupăce sunt aduse la cunoştinţăpublicăsau dupăce au fost comunicate persoanelor interesate, dupăcaz.

(2) Prevederile art. 48 şi ale art. 49 alin. (2) se aplicăîn mod corespunzător.
Art. 69. - (1) Mandatul primarului este de 4 ani şi se exercităpânăla depunerea jurământului de către primarul nou-ales. Mandatul

primarului poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război, calamitate naturală, dezastru sau sinistru deosebit de grav.
(2) Mandatul primarului înceteazăde drept în condiţii le legii statu tului aleşilo r locali, precum şi în următoarele situaţii:
a) dacăacesta se aflăîn imposib ilitatea exercitării funcţiei datorităunei boli grave, certificate, care nu permite desfăşurarea activităţii

în bune condiţii timp de 6 luni pe parcursu l unui an calendaristic;
b) dacăacesta nu îşi exercită, în mod nejustificat, mandatul timp de 45 de zile consecutiv.
(3) În cazurile prevăzute la alin. (2), prefectul, prin ordin, ia act de încetarea mandatulu i primarului.
(4) Ordinul prefectului poate fi atacat de primar la instanţa de contencios administrativ în termen de 10 zile de la comunicare.
(5) Instanţa de contencios administrativ este obligatăsăse pronunţe în termen de 30 de zile. În acest caz, procedura prealabilănu

se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivăşi irevocabilă.
(6) Data organizării alegerilor pentru funcţia de primar se stabileşte de Guvern, la propunerea prefectului. Acestea se organizeazăîn

termen de maximum 90 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4) sau de la data pronunţării hotărârii instanţei, în condiţiile
alin. (5).

Art. 70. - (1) Mandatul primarului înceteazăca urmare a rezultatulu i unui referendum local având ca obiect demiterea acestuia,
organizat în condiţiile legi i, conform procedurii prevăzute la art. 55 alin. (3)-(7).

(2) Referendumul pentru încetarea mandatului primarului se organizeazăca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de
locuitorii comunei, oraşului sau municipiului, ca urmare a nesocoti rii de către acesta a intereselor generale ale colectivităţii locale sau
a neexercitării atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, inclusiv a celor pe care le exercităca reprezentant al statului.

(3) Cererea va cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele şi prenumele, data şi locul naşterii, seria şi numărul buletinului
sau ale cărţii de identitate şi semnătura o lografăale cetăţenilor care au solicitat organizarea referendumului.

(4) Organizarea referendumului trebuie săfie solicita tă, în scris, de cel puţin 25% dintre locuitorii cu drept de vot. Acest procent
trebuie săfie realizat în fiecare dintre localităţile componente ale comunei, oraşului sau municipiu lui.

Art. 71. - (1) Mandatul primarului se supendăde drept numai în cazul în care acesta a fost arestat preventiv. Măsura arestării
preventive se comunicăde îndatăde către instanţa de judecatăprefectului care, prin ordin, constatăsuspendarea mandatului.

(2) Ordinul de suspendare se comunicăde îndatăprimarului .
(3) Suspendarea dureazăpânăla încetarea si tuaţiei prevăzute la alin. (1).
(4) Dacăprimarul suspendat din funcţie a fost găsit nevinovat, acesta are dreptul, în condiţiile leg ii, la plata drepturilor salariale

corespunzătoare perioadei în care a fost suspendat.
(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplicăşi viceprimarului.
Art. 72. - (1) În caz de vacanţăa funcţiei de primar, precum şi în caz de suspendare din funcţie a acestuia, atribuţiile ce îi sunt

conferite prin prezenta lege vor fi exercitate de drept de viceprimar sau, dupăcaz, de unul dintre viceprimari, desemnat de consiliul
local cu votul secret al majorităţii consilierilor locali în funcţie.

(2) În situaţia prevăzutăla alin. (1), consiliul local poate delega, prin hotărâre, din rândul membrilor săi, un consilier local care va
îndeplini temporar atribuţiile viceprimarulu i.

(3) În situaţia în care sunt suspendaţi din funcţie, în acelaşi timp, atât primarul, cât şi viceprimarul, consiliul local deleagăun consilier
local care va îndeplini atât atribuţiile primaru lui, cât şi pe cele ale viceprimarului, pânăla încetarea suspendării.

(4) Dacădevin vacante, în acelaşi timp, atât funcţia de primar, cât şi cea de viceprimar, consiliul local alege un nou viceprimar,
prevederile a lin. (1) şi (2) aplicându-se până la alegerea unui nou primar. Data organizării alegerilor pentru funcţia de primar se
stabileşte de Guvern, la propunerea prefectulu i. Alegerile se organizeazăîn termen de maximum 90 de zile de la vacantarea funcţiei
de primar.
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CAPITOLUL IV
Instituţiile, serviciile publice de interes local
şi aparatul de specialitate al primarului

Art. 73. - Consiliile locale pot înfiinţa şi organiza instituţii şi servicii publice de interes local în principalele domenii de activitate,
potrivit specificului şi nevoilor locale, cu respectarea prevederilor legale şi în limita mijloacelor financiare de care dispun.

Art. 74. - (1) Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului din cadrul instituţi ilor şi serviciilor publ ice de interes local se fac de
conducătorii acestora, în condiţiile legii.

(2) Numirea şi e liberarea din funcţie a personalului din aparatul de specialitate al primarului se fac de primar, în condiţiile legii.
Art. 75. - Funcţionarii din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi din cadrul aparatului de specialitate a l primarului

se bucurăde stabilitate în funcţie, în condiţi ile legii.
Art. 76. - (1) În raporturile dintre cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice locale se foloseşte limba română.
(2) În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul

locuitorilor, în raporturile lor cu autori tăţile administraţiei publice locale, cu aparatul de specialitate şi organismele subordonate
consiliului local, aceştia se pot adresa, oral sau în scris, şi în limba lor maternăşi vor primi răspunsul atât în limba română, cât şi în
limba maternă.

(3) În condiţi ile prevăzute la al in. (2), în posturile care au atribuţi i privind relaţii cu publicul vor fi încadrate şi persoane care cunosc
limba maternăa cetăţenilor aparţinând minorităţii respective.

(4) Autorităţile administraţiei publice locale vor asigura inscripţionarea denumirii localităţilor şi a instituţiilor publice de sub autoritatea
lor, precum şi a fişarea anunţurilor de interes public şi în limba maternăa cetăţenilor aparţinând minorităţii respective, în condiţiile
prevăzute la alin . (2).

(5) Actele oficiale se întocmesc în mod obligatoriu în limba română.
Art. 77. - Primarul, viceprimarul, secretarul unităţi i administrativ-teritoriale şi aparatul de specialitate al primarului constituie o

structură funcţionalăcu activitate permanentă, denumităprimăria comunei, oraşului sau municipiului, care duce la îndeplinire
hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarulu i, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.

CAPITOLUL V
Administraţia publicăa municipiului Bucureşti

Art. 78. - Municipiul Bucureşti este organizat în 6 subdiviziuni administrativ-teritoriale, numite sectoare.
Art. 79. - (1) Sectoarele municipiului Bucureşti au câte un primar şi un viceprimar, iar municipiul Bucureşti a re un primar general şi 2

viceprimari.
(2) Validarea alegerii primarulu i general al municipiului Bucureşti se face de preşedintele Tribunalulu i Bucureşti, în condiţiile

prezentei legi .
Art. 80. - Autorităţile admin istraţiei publice locale din municipiul Bucureşti sunt Consiliul General al Municipiu lui Bucureşti şi consiliile

locale ale sectoarelor, ca autorităţi deliberative, precum şi primarul genera l al municipiului Bucureşti şi primarii sectoarelor, ca autorităţi
executive, alese în condiţiile legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Art. 81. - (1) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti se constituie, funcţioneazăşi pot fi dizolvate în condiţiile
prevăzute de dispoziţiile prezentei legi pentru consiliile locale, care se apl icăîn mod corespunzător.

(2) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti exercită, în principal, următoarele atribuţii:
a) aleg, din rândul consi lierilor, consilierul care conduce şedinţele consiliului, precum şi un viceprimar; aceştia îşi păstreazăcalitatea

de consilier;
b) aprobăregulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului;
c) avizeazăstudii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, de organizare şi amenajare a teritoriului şi urbanism,

inclusiv participarea la programe de dezvoltare regionalăşi zonală, în condiţiile legi i, pe care le supune spre aprobare Consiliului
General al Municipiului Bucureşti ;

d) aprobăbugetul local, împrumuturile, virările de credite şi modul de util izare a rezervei bugetare; aprobăcontul de încheiere a
exerciţiului bugetar; stabilesc impozite şi taxe locale, precum şi taxe specia le, în condiţiile legii;

e) aprobă, la propunerea primarului , în condiţiile legii, organigrama, statul de funcţi i, numărul de personal şi regulamentul de
organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate şi ale serviciilor publice de interes local.

f) administrează, în condiţiile legii, bunurile proprietate publicăsau privatăa municipiului, de pe raza sectorului , pe baza hotărârii
Consiliului General al Municipiului Bucureşti;

g) hotărăsc cu privire la concesionarea sau închirierea serviciilor publice de sub autoritatea lor, în condiţiile legii;
h) înfiinţeazăinstituţii, societăţi comerciale şi servicii publice; instituie, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, norme de

organizare şi funcţionare pentru instituţiile şi serviciile publice, precum şi pentru societăţile comerciale pe care le înfiinţeazăsau care
se aflăsub autoritatea lor; numesc şi elibereazădin funcţie, în condiţi ile leg ii, conducătorii instituţiilor publice şi a i serviciilor publice de
interes local;

i) aprobă, în condiţiile legii, p lanurile urbanistice zonale şi de detaliu ale sectoarelor, pe care le comunicăConsiliului General al
Municipiului Bucureşti; aprobă, în limitele competenţelor lor, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes
local şi asigurăcondiţii le necesare pentru realizarea lor, în concordanţăcu prevederile planului urbanistic general al municipiului
Bucureşti şi ale regulamentului aferent;

j) asigură, potrivit competenţelor lor, condiţiile necesare bunei funcţionări a instituţiilor şi serviciilor publice de educaţie, sănătate,
cultură, tineret şi sport, apărarea ordinii publ ice, de interes local; urmăresc şi controleazăactivitatea acestora;

k) contribuie la organizarea activităţilor ştiinţi fice, culturale, artistice, sportive şi de agrement;
l) contribuie la asigurarea ordinii publice, analizeazăactivitatea Poliţiei Comunitare şi propune măsuri de îmbunătăţire a acesteia;

m) acţioneazăpentru protecţia şi refacerea mediului, în scopul creşterii ca lităţii vieţii; contribuie la protecţia , conservarea,
restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor şi a rezervaţiilor naturale;

n) contribu ie la realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţăsocială, asigurăprotecţia drepturilor copilului, potrivit legislaţiei în
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vigoare; aprobăcriteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale; înfiinţeazăşi asigurăfuncţionarea unor instituţii de binefacere de
interes local;

o) înfiinţeazăşi organizeazătârguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţie, baze sportive şi asigurăbuna funcţionare a
acestora;

p) hotărăsc, în condiţiile legii , cu acordul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cooperarea sau asocierea cu autorităţi ale
administraţiei publice locale din ţarăsau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţiona le ale autorităţilo r
administraţiei publice locale, în vederea promovării unor in terese comune;

q) hotărăsc, în condiţiile legii, cu acordul prealabi l al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cooperarea sau asocierea cu
persoane juridice române sau străine, cu organizaţi i neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în
comun a unor acţiuni, lucrări , servicii sau proiecte de interes public local;

r) asigurălibertatea comerţului şi încurajeazălibera iniţiativă, în condiţiile legii;
s) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase.
(3) Atribuţii le prevăzute la alin. (2) lit. c)-h), p) şi q) pot fi exercitate numai pe baza împuternicirii exprese date prin hotărâre a

Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
(4) Consiliile locale ale sectoarelor exercităşi alte atribuţii stabilite prin lege sau delegate de Consiliul General al Municipiului

Bucureşti.
Art. 82. - Consiliul General al Municipiului Bucureşti se consti tuie, funcţioneazăşi îndeplineşte atribuţi ile prevăzute de dispoziţiile

prezentei legi pentru consil iile locale, care se aplicăîn mod corespunzător.
Art. 83. - (1) Primarii şi viceprimarii sectoarelor municipiului Bucureşti funcţioneazăîn condiţiile prevăzute de dispoziţiile prezentei

legi pentru primarii şi viceprimarii comunelor şi oraşelor şi îndeplinesc atribuţii le stabilite de lege pentru aceştia, cu excepţia celor
referitoare la consultarea populaţiei prin referendum, organizat pentru soluţionarea problemelor locale de interes deosebit, şi la
măsurile prevăzute de lege pentru desfăşurarea adunărilor publice, care se exerci tănumai de primarul general al municipiului
Bucureşti.

(2) Primarilor şi viceprimarilor sectoarelor municipiului Bucureşti li se aplicăîn mod corespunzător dispoziţiile prezentei legi cu privire
la suspendare şi demitere.

(3) Primarul genera l şi viceprimarii municip iului Bucureşti funcţioneazăşi îndeplinesc atribuţiile prevăzute de dispoziţiile prezentei
legi pentru primarii şi viceprimarii comunelor şi oraşelor, care se aplicăîn mod corespunzător.

(4) Primarului general şi viceprimarilor municipiulu i Bucureşti li se aplicăîn mod corespunzător dispoziţiile prezentei legi cu privire la
suspendare şi demitere.

Art. 84. - Secretarilor sectoarelor municipiului Bucureşti şi secretarului general al municipiului Bucureşti le sunt aplicabile în mod
corespunzător prevederile cap. X.

Art. 85. - Hotărârile Consil iului General al Municipiului Bucureşti şi dispoziţiile cu caracter normativ ale primarului general sunt
obligatorii şi pentru autorităţile administraţiei publice locale organizate în sectoarele municipiului Bucureşti.

Art. 86. - (1) Primarul general al municipiului Bucureşti împreunăcu primarii sectoarelor municipiului Bucureşti se întrunesc cel puţin
o datăpe lună, la convocarea primarului general sau la propunerea a cel puţin 3 primari de sectoare. La şedinţe se analizeazămodul
în care sunt duse la îndeplin ire hotărârile Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi dispoziţiile cu caracter normativ ale primarului
general şi se prezintăinformări reciproce privitoare la activitatea consiliilor locale de sector, avându-se în vedere corelarea unor
activităţi necesare în vederea bunei funcţionări a administraţiei municipiulu i Bucureşti. La şedinţe participăde drept şi prefectul
municipiului Bucureşti.

(2) Primarii sectoarelor participăde drept la şedinţele Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi pot avea intervenţii la
dezbaterea problemelor aflate pe ordinea de zi.

(3) La şedinţele comisiilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti pot participa preşedinţii comisiilor de specia litate ale
consiliilor locale de sector.

(4) Preşedinţii comisiilor de specialitate ale consili ilor locale de sector au dreptul săintervinăla discuţii , fărăa avea drept de vot.

CAPITOLUL VI
Consiliul judeţean

SECŢIUNEA 1
Constituirea şi componenţa consiliului judeţean

Art. 87. - (1) Consiliul judeţean este autoritatea administraţiei publice locale, constituităla n ivel judeţean pentru coordonarea
activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării servicii lor publice de interes judeţean.

(2) Consiliul judeţean este compus din consilieri judeţeni, aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi l iber exprimat, în condiţiile
legii.

Art. 88. - Numărul membrilor fiecărui consiliu judeţean se stabileşte prin ordin al prefectului, în funcţie de numărul locuitorilor
judeţului, raportat de Institutul Naţiona l de Statisticăla data de 1 ianuarie a anului în curs sau, dupăcaz, la data de 1 iulie a anului
care precedăalegerile, dupăcum urmează:

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Numărul Numărul

locuitorilor judeţului consilierilor
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- pânăla 350.000 31
- între 350.001 - 500.000 33
- între 500.001 - 650.000 35
- peste 650.000 37
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Art. 89. - Pentru validarea mandatelor consilierilor judeţeni se aplicăîn mod corespunzător procedura prevăzutăla art. 30, instanţa
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competentăfiind tribunalul.
Art. 90. - La constitu irea consiliu lui judeţean se aplicăîn mod corespunzător dispoziţiile art. 31-35.

SECŢIUNEA a 2-a
Atribuţiile consiliului judeţean

Art. 91. - (1) Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:
a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliulu i judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de

interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean;
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socialăa judeţulu i;
c) atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului;
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine;
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională;
f) alte atribuţii prevăzute de lege.
(2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la a lin. (1) lit. a), consiliul judeţean:
a) alege, din rândul consil ierilor judeţeni, un preşedinte şi doi vicepreşedinţi;

b) hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice şi societăţi comerciale de interes judeţean, precum şi
reorganizarea regiilor autonome de interes judeţean, în condiţiile legii;

c) aprobăregulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentu l de organizare
şi funcţionare ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilo r publice de interes judeţean şi ale societăţilo r
comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean;

d) exercită, în numele judeţului, toate drepturile şi obligaţii le corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii
autonome, în condiţiile legii;

e) numeşte, sancţioneazăşi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, dupăcaz, a raporturilor de
muncă, în condiţiile legii, pentru conducătorii instituţiilor şi servicii lor publice de interes judeţean.

(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la a lin. (1) lit. b), consiliul judeţean:
a) aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, bugetul propriu al judeţului, virările de credite, modul de utilizare a

rezerve i bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
b) aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de

datorie publicălocalăprin emisiuni de titluri de valoare în numele judeţului, în condiţiile legii ;
c) stabileşte impozite şi taxe judeţene, în condiţiile legii;
d) adoptăstrategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socialăşi de mediu a judeţului, pe baza propunerilor primite de

la consiliile locale; dispune, aprobăşi urmăreşte, în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale comunale şi orăşeneşti
interesate, măsurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora;

e) stabileşte, pe baza avizului consi liilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale implicate, proiectele de organizare şi amenajare
a teritoriului judeţului, precum şi de dezvoltare urbanisticăgeneralăa acestuia şi a unităţilor administrativ-teritoriale componente;
urmăreşte modul de realizare a acestora, în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale comunale, orăşeneşti sau
municipale implicate;

f) aprobădocumentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean, în limitele şi în condiţiile leg ii.
(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la a lin. (1) lit. c), consiliul judeţean:
a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publicăa judeţului, dupăcaz, precum şi a

serviciilor publice de interes judeţean, în condiţiile legii;
b) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privatăa judeţului, dupăcaz, în condiţiile legii;
c) atribuie, în condiţiile legii, denumiri de obiective de interes judeţean.
(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la a lin. (1) lit. d), consiliul judeţean:
a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean

privind:
1. educaţia;
2. servici ile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstn ice, a familiei şi a al tor persoane sau

grupuri aflate în nevoie socială;
3. sănătatea;
4. cultura;
5. tineretul;
6. sportul;
7. ordinea publică;
8. situaţiile de urgenţă;
9. protecţia şi re facerea mediului;
10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumente lor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi

rezervaţiilor natura le;
11. evidenţa persoanelor;
12. podurile şi drumurile publice;
13. serviciile comunitare de utilitate publicăde interes judeţean, precum şi alimentarea cu gaz metan;
14. alte servicii publice stabilite prin lege;
b) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
c) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege;
d) acordăconsultanţăîn domenii specifice, în condiţi ile legii, uni tăţilor administrativ-teritoriale din judeţ, la cererea acestora.
(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la a lin. (1) lit. e), consiliul judeţean:
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a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea
civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean;

b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea judeţului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări;
c) hotărăşte , în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţarăori din străinătate , precum şi

aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese
comune.

Art. 92. - Persoanele împuternicite săreprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi comerciale, reg ii autonome de
interes judeţean, asociaţii de dezvoltare intercomuni tarăşi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre
a consiliulu i judeţean, în condiţiile legii, respectând configuraţia politicărezul tatădupăalegerile locale.

SECŢIUNEA a 3-a
Funcţionarea consiliului judeţean

Art. 93. - (1) Consiliul judeţean se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau
de catastro fă.

(2) Consiliul judeţean îşi exercitămandatul de la data constituirii pânăla data declarării ca legal constituit a consi liului nou-ales.
Art. 94. - (1) Consiliul judeţean se întruneşte în şedinţăordinarăîn fiecare lună, la convocarea preşedintelui consiliului judeţean.
(2) Consiliul judeţean se poate întruni şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui sau a cel puţin

unei treimi din numărul membrilor consiliului ori la solicitarea prefectului, adresată preşedintelui consiliului judeţean, în cazuri
excepţionale care necesită adoptarea de măsuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea urmărilor calamităţilor,
catastrofelor, incendiilor, ep idemiilor sau epizootiilor, precum şi pentru apărarea ordin ii şi linişti i publice.

(3) Convocarea consiliului judeţean se face în scris, prin intermediul secretarului general al judeţului, cu cel puţin 5 zile înaintea
şedinţelor ordinare sau cu cel mult 3 zile îna intea celor extraordinare.

(4) În caz de forţămajorăşi de maximăurgenţăpentru rezolvarea intereselor locuitorilor judeţului convocarea consiliului judeţean se
face de îndată.

(5) În invitaţia la şedinţăse vor preciza data, ora, locu l desfăşurării şi ordinea de zi a acesteia .
(6) În situaţia în care preşedintele consiliului judeţean se aflăîn imposibilita tea de a convoca consi liul în şedinţăordinară, aceasta se

va face de către vicepreşedintele desemnat în condiţiile art. 107.
(7) Ordinea de zi a şedinţei consiliului judeţean se aduce la cunoştinţălocu itorilor judeţului prin mass-media sau prin orice alt mijloc

de publicitate.
(8) În judeţele în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor ordinea de zi

se aduce la cunoştinţăpublicăşi în limba maternăa cetăţenilor aparţinând minorităţii respective.
(9) În toate cazuri le convocarea se consemneazăîn procesul-verbal al şedinţei.
Art. 95. - (1) Şedinţele consiliului judeţean se desfăşoarălegal în prezenţa majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie.
(2) Prezenţa consilierilor judeţeni la şedinţăeste obligatorie. Cazurile în care se considerăcăabsenţa este determinatăde motive

temeinice se vor stabi li prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean. În situaţia în care un consilier judeţean
absentează de douăori consecutiv fărămotive temeinice, el poate fi sancţionat în condiţii le regulamentului de organizare şi
funcţionare a consiliului judeţean.

Art. 96. - (1) Şedinţele consiliului judeţean sunt conduse de preşedinte sau, în lipsa acestuia, de vicepreşedintele desemnat în
condiţiile art. 107.

(2) În cazul în care, din motive întemeiate, lipseşte şi vicepreşedintele desemnat în condiţiile art. 107, şedinţa va fi condusăde
celălalt vicepreşedinte sau de un consilier judeţean, ales cu votul majorităţii consilierilor judeţeni prezenţi.

Art. 97. - (1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean adoptăhotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în afarăde
cazurile în care legea sau regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere o altămajorita te.

(2) Proiecte le de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului
judeţean sau de cetăţeni. Redactarea proiectelor se face de către cei care le propun, cu sprijinul secretarului unităţii
administrativ-teritoriale şi al serviciilor din cadrul aparatului de specia litate al consiliului judeţean.

(3) Hotărârile se semneazăde preşedinte sau, în lipsa acestuia, de vicepreşedintele consiliulu i judeţean care a condus şedinţa şi se
contrasemneazăde secretarul judeţului.

Art. 98. - Dispoziţiile art. 42-46, 48-52 şi ale art. 54 se aplicăîn mod corespunzător.
Art. 99. - (1) Consiliul judeţean se dizolvăde drept în condiţiile art. 55 alin. (1) sau prin referendum judeţean.
(2) Secretarul judeţului sau orice altăpersoană interesatăsesizeazăinstanţa de contencios administrativ cu privire la cazurile

prevăzute la alin . (1). Instanţa analizeazăsituaţia de fapt şi se pronunţăcu privire la dizolvarea consiliului judeţean. Hotărârea instanţei
este definitivăşi se comunicăprefectului.

(3) Consiliul judeţean poate fi dizolvat prin referendum judeţean, organizat în condiţiile legi i. Referendumul se organizeazăca urmare
a cererii adresate în acest sens prefectului de cel puţin 20% din numărul cetăţeni lor cu drept de vot, înscrişi pe listele electorale ale
unităţii administrativ-teritoriale .

(4) Cheltuielile pentru organizarea referendumului prevăzut la alin. (3) se suportădin bugetul judeţean.
(5) Referendumul judeţean este organizat, în condiţiile legii, de o comisie compusădin prefect, un reprezentant al consiliului

judeţean desemnat prin hotărâre a consiliului judeţean şi un judecător de la tribunal. Secretariatul comisiei este asigurat de instituţia
prefectului.

(6) Referendumul este valabil dacăs-au prezentat la urne cel puţin jumătate plus unu din număru l total al locuitorilor cu drept de vot.
Activitatea consiliului judeţean înceteazăînainte de termen dacăs-au pronunţat în acest sens cel puţin jumătate plus unu din numărul
total al voturilor valabil exprimate.

(7) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu judeţean se face de Guvern, la propunerea prefectului. Alegerile se
organizeazăîn termen de maximum 90 de zile de la rămânerea definitivăşi irevocabilăa hotărârii judecătoreşti prin care s-a constatat
dizolvarea consiliului judeţean sau, dupăcaz, de la validarea rezultatului referendumului.

(8) Până la constituirea noului consiliu judeţean, problemele curente ale administraţiei judeţului vor fi rezo lvate de secretarul
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judeţului, pe baza unei împutern iciri speciale date de Guvern, prin Ministerul Admin istraţiei şi Internelor.
Art. 100. - Mandatul de consilier judeţean se suspendăîn condiţiile art. 56.

SECŢIUNEA a 4-a
Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean

Art. 101. - (1) Consiliul judeţean alege dintre membrii săi un preşedinte şi doi vicepreşedinţi.
(2) Preşedintele şi vicepreşedinţii se aleg cu votul secret al majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie.
(3) Eliberarea din funcţie a preşedintelui sau a vicepreşedinţilor consiliului judeţean se face cu votul secret al majorităţii consilierilor

în funcţie, la propunerea a cel puţin unei treimi d in numărul acestora. Eliberarea din funcţie a preşedintelui sau a vicepreşedinţilo r
consiliului judeţean nu se poate face în ultimele şase luni ale mandatului consiliului judeţean.

(4) Pe durata mandatului, preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean primesc o indemnizaţie lunară, ca unicăformăde
remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiilor de preşedinte, respectiv de vicepreşedinte al consiliului judeţean, care reprezintă
baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determinăîn raport cu veni tul salarial. Preşedintele şi vicepreşedinţii
consiliului judeţean nu beneficiazăde sporul de vechime în muncăşi nici de alte sporuri prevăzute de lege.

(5) Durata mandatului constitu ie vechime în muncăşi în specialitatea studi ilor absolvite.
Art. 102. - (1) Preşedintele consiliu lui judeţean reprezintăjudeţul în relaţiile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice şi

juridice române şi străine, precum şi în justiţie.
(2) Preşedintele răspunde în faţa consiliului judeţean de buna funcţionare a administraţiei publice judeţene.
(3) Aparatul de specialitate al consiliului judeţean este subordonat preşedinte lui acestuia. Funcţionarii din cadrul aparatului de

specialitate al consiliului judeţean se bucurăde stabilitate în funcţie, în condiţiile legii.
Art. 103. - (1) Preşedintele consiliului judeţean răspunde de buna funcţionare a aparatului de specialitate al consiliului judeţean, pe

care îl conduce. Coordonarea unor compartimente din aparatul de specialitate poate fi delegată, prin dispoziţie a preşedintelui
consiliului judeţean, vicepreşedinţilor sau altor persoane, în condiţiile legii.

(2) Preşedintele consiliului judeţean asigurărespectarea prevederilor Constituţiei , punerea în aplicare a legilor, a decretelor
Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului judeţean, precum şi a altor acte normative.

Art. 104. - (1) Preşedinte le consiliului judeţean îndeplineşte , în condiţiile legii, următoarele categorii principale de atribuţii:
a) atribuţii privind funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, a instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean

şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean;
b) atribuţii privind relaţia cu consiliul judeţean;
c) atribuţii privind bugetul propriu al judeţului;
d) atribuţii privind relaţia cu al te autorităţi ale administraţiei publice locale şi serviciile publice;
e) atribuţii privind serviciile publice de interes judeţean;
f) alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini date de consiliul judeţean.
(2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la a lin. (1) lit. a), preşedintele consiliului judeţean:
a) întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului judeţean regulamentul de organizare şi funcţionare a acestu ia, organigrama, statul

de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de
interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean;

b) numeşte, sancţioneazăşi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, dupăcaz, a raporturilor de
muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialita te al consiliului judeţean.

(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la a lin. (1) lit. b), preşedintele consiliului judeţean:
a) conduce şedinţele consiliulu i judeţean şi dispune măsurile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a acestora;
b) prezin tăconsiliului judeţean, anual sau la cerere, rapoarte cu privire la modul de îndepl inire a atribuţiilo r sale şi a hotărârilor

consiliului judeţean;
c) propune consiliului judeţean numirea, sancţionarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, dupăcaz, a raporturilor

de muncă, în condiţiile leg ii, pentru conducătorii insti tuţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean.
(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la a lin. (1) lit. c), preşedintele consiliului judeţean:
a) exercităfuncţia de ordonator principal de credi te;

b) întocmeşte proiectul bugetului judeţului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului
judeţean, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege;

c) urmăreşte modul de realizare a veni turilor bugetare şi propune consiliului judeţean adoptarea măsurilor necesare pentru
încasarea acestora la termen;

d) iniţiază, cu aprobarea consiliului judeţean, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emisiuni de titluri de valoare în numele
judeţului.

(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la a lin. (1) lit. d), preşedintele consiliului judeţean:
a) îndrumămetodologic, prin aparatul de specialitate al consiliului judeţean, activităţile de stare civilăşi autoritate tutelară

desfăşurate în comune şi oraşe;
b) poate acorda, fărăplată, prin aparatul de specialitate al consiliului judeţean, sprijin, asistenţătehnică, juridicăşi de orice altă

naturăconsiliilor locale sau primarilor, la cererea expresăa acestora.
(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la a lin. (1) lit. e), preşedintele consiliului judeţean:

a) coordoneazărealizarea serviciilor publice şi de utilita te publicăde interes judeţean prestate prin intermediul aparatului de
specialitate al consiliului judeţean sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publicăde interes
judeţean;

b) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 91 alin. (5) lit. a)-d);
c) ia măsuri pentru evidenţa, statistica, inspecţia şi controlul efectuării serviciilor publice şi de utilitate publicăde interes judeţean

prevăzute la art. 91 al in. (5) lit. a)-d), precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al judeţului;
d) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege sau prin hotărâre a consiliului judeţean;
e) coordoneazăşi controleazăorganismele prestatoare de servicii publ ice şi de utilitate publicăde interes judeţean, înfiinţate de
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consiliul judeţean şi subordonate acestuia;
f) coordoneazăşi controleazărealizarea activităţilor de investiţii şi reabilitare a infrastructurii judeţene.
(7) Preşedintele consiliului judeţean poate delega vicepreşedinţi lor, prin dispoziţie, atribuţiile prevăzute la alin. (6).
Art. 105. - (1) Preşedintele consiliului judeţean poate înfiinţa, în limita numărului maxim de posturi aprobate, cabinetul preşedintelui,

compartiment distinct format din maximum 5 persoane.
(2) Personalul din cadrul cabinetului preşedintelui este numit şi e liberat din funcţie de preşedintele consil iului judeţean.
(3) Personalul din cadrul cabinetului preşedintelui consiliului judeţean îşi desfăşoarăactivitatea în baza unui contract ind ividual de

muncăpe duratădeterminată, încheiat în condiţiile legii , pe durata mandatului preşedintelui consi liului judeţean.
(4) Atribuţiile personalulu i compartimentului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin dispoziţie a preşedintelui consiliului judeţean.
Art. 106. - (1) În exercitarea atribuţiilor sale preşedinte le consiliului judeţean emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual.

Acestea devin executorii numai dupăce sunt aduse la cunoştinţăpublicăsau dupăce au fost comunicate persoanelor interesate,
dupăcaz.

(2) Prevederile art. 48 şi ale art. 49 alin. (2) se aplicăîn mod corespunzător.
Art. 107. - (1) În cazul suspendării p reşedintelui, atribuţiile acestuia vor fi exercitate de unul dintre vicepreşedinţi , desemnat de

consiliul judeţean prin votul secret al majorităţii consil ierilor judeţeni în funcţie .
(2) În celelalte cazuri de absenţăa preşedintelui atribuţiile sale vor fi exerci tate , în numele acestuia, de unul dintre vicepreşedinţi,

desemnat de preşedinte prin dispoziţie.
Art. 108. - (1) Preşedinte le şi vicepreşedinţii consil iului judeţean îşi păstreazăcalitatea de consilier judeţean.
(2) Prevederile art. 69 şi 71 se aplicăîn mod corespunzător şi preşedintelui consiliului judeţean.

CAPITOLUL VII
Iniţiativa cetăţenească

Art. 109. - (1) Cetăţenii pot propune consiliilor locale şi consiliilor judeţene pe a căror razădomiciliază, spre dezbatere şi adoptare,
proiecte de hotărâri.

(2) Promovarea unui proiect de hotărâre poate fi iniţiatăde unul sau de mai mulţi cetăţeni cu drept de vot, dacăacesta este susţinut
prin semnături de cel puţin 5% din populaţia cu drept de vot a unităţii administrativ-teritoriale respective.

Art. 110. - (1) Iniţiatorii depun la secretarul unităţii admin istrativ-teritoriale forma propusăpentru proiectul de hotărâre. Proiectul va fi
afişat spre informare publicăprin grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale.

(2) Iniţiatorii asigurăîntocmirea listelor de susţinători pe formulare puse la dispoziţie de secretarul unităţii administrativ-teritoriale.
(3) Listele de susţinători vor cuprinde numele, prenumele şi domiciliul, seria şi numărul actului de identitate şi semnăturile

susţinătorilor.
(4) Liste le de susţinători pot fi semnate numai de cetăţenii cu drept de vot care au domiciliu l pe raza unităţii administrativ-teritoriale

respective, al cărei consiliu local sau judeţean urmeazăsădezbatăproiectul de hotărâre în cauză.
Art. 111. - Dupădepunerea documentaţiei şi verificarea acesteia de către secretarul unităţii administrativ-teritoriale, proiectul de

hotărâre va urma procedurile regulamentare de lucru ale consiliului loca l sau judeţean, dupăcaz.

CAPITOLUL VIII
Administratorul public

Art. 112. - (1) La nivelul comunelor şi oraşelor, primaru l poate propune consiliului local înfiinţarea funcţiei de administrator public, în
limita numărului maxim de posturi aprobate.

(2) Numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului publ ic se fac de primar, pe baza unor criterii , proceduri şi atribuţii specifice,
aprobate de consiliul local. Numirea în funcţie se face pe bazăde concurs.

(3) Administratorul public poate îndeplini, în baza unui contract de management, încheiat în acest sens cu primarul, atribuţii de
coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes local.

(4) Primarul poate delega către administratorul public, în condiţiile legi i, calitatea de ordonator principal de credite.
Art. 113. - (1) La nivelul judeţelor, preşedintele consiliului judeţean poate propune consiliu lui judeţean înfiinţarea funcţiei de

administrator public, în limita numărului maxim de posturi aprobate.
(2) Numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public se fac de preşedintele consiliului judeţean, pe baza unor criterii,

proceduri şi atribuţii specifice, aprobate de consiliul judeţean. Numirea în funcţie se face pe bazăde concurs.
(3) Administratorul public poate îndeplini, în baza unui contract de management, încheiat în acest sens cu preşedintele consiliului

judeţean, atribuţii de coordonare a aparatu lui de specialitate sau a serviciilor publice de interes judeţean.
(4) Preşedintele consiliului judeţean poate delega către administratorul public, în condiţiile legi i, calitatea de ordonator principal de

credite.
Art. 114. - (1) Asociaţiile de dezvoltare in tercomunitarăpot decide desemnarea unui administrator public pentru gestionarea

serviciilor de interes genera l care fac obiectul asocierii.
(2) Recrutarea, numirea şi eliberarea din funcţie a admin istratorului public al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitarăse fac pe

baza unei proceduri specifice de către consil iile de administraţie ale acestora şi sunt aprobate prin hotărâri ale consilii lor locale şi
consiliilor judeţene respective.

CAPITOLUL IX
Actele autorităţilor administraţiei publice locale

şi comunicarea acestora

Art. 115. - (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin:
a) primarul emite dispoziţii;
b) consiliul local adoptăhotărâri;
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c) consiliul judeţean adoptăhotărâri.
(2) Dispoziţiile primarului se comunicăîn mod obligatoriu prefectului judeţului, în cel mult 5 zile lucrătoare de la semnarea lor.
(3) Hotărârile consiliului local se comunicăîn mod obl igatoriu:
a) primarului unităţii admin istrativ-teritoriale;
b) prefectului judeţului.
(4) Hotărârile consiliului judeţean se comunicăîn mod obligatoriu prefectului judeţului.

(5) Comunicarea actelor între autorităţile administraţiei publice locale şi cu prefectul judeţului se efectueazăprin intermediul
secretarului unităţii administrativ-teritoriale.

(6) Actele autori tăţilor administraţiei publice locale se vor aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului unităţii
administrativ-teritoriale.

(7) Dispoziţiile primarului, hotărârile consiliului local şi hotărârile consiliului judeţean sunt supuse controlului de legali tate al
prefectului în condiţiile legii care îi reglementeazăactivitatea.

CAPITOLUL X
Secretarii unităţilor administrativ-teritoriale

Art. 116. - (1) Fiecare unitate administrativ-teritorialăşi subdiviziune administrativ-teritorialăa municipiilor are un secretar salarizat
din bugetul local . Secretarul comunei, oraşulu i, municipiului, judeţului şi a l subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este
funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucurăde stabilitate în funcţie.

(2) Secretarul un ităţii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic, sub sancţiunea destituirii din funcţie.
(3) Secretarul uni tăţi i administrativ-teritoriale nu poate fi soţ, soţie sau rudăde gradul întâi cu primarul sau cu viceprimarul, respectiv

cu preşedintele sau vicepreşedintele consiliului judeţean, sub sancţiunea eliberării din funcţie.
(4) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, încetarea raporturilor de serviciu şi regimul disciplinar ale secretarului unităţii

administrativ-teritoriale se fac în conformitate cu prevederile legislaţiei privind funcţia publicăşi funcţionarii publici.
Art. 117. - Secretarul un ităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:
a) avizează, pentru legalitate , dispoziţiile primarului şi ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale

consiliului judeţean;
b) participăla şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;

c) asigurăgestionarea proceduri lor administrative privind relaţia dintre consiliul loca l şi primar, respectiv consiliul judeţean şi
preşedintele acestuia, precum şi între aceştia şi pre fect;

d) organizeazăarhiva şi evidenţa statisticăa hotărârilor consiliulu i local şi a dispoziţiilor primarului, respectiv a hotărârilor consiliului
judeţean şi a dispoziţiilo r preşedintelui consiliului judeţean;

e) asigurătransparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în
condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

f) asigurăprocedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi e fectuarea lucrărilor de secretariat,
comunicăordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, şi redactează
hotărârile consiliului local, respectiv a le consiliului judeţean;

g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar, de consiliul judeţean sau de preşedintele

consiliului judeţean, dupăcaz.

CAPITOLUL XI
Contravenţii şi sancţiuni

Art. 118. - (1) Constituie contravenţii şi se sancţioneazăcu amendăde la 1.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte:
a) nepunerea în aplicare, cu rea-credinţă, a hotărârilor consiliului local de către primar;
b) nepunerea în aplicare, cu rea-credinţă, a hotărârilor consi liului judeţean de către preşedintele consiliulu i judeţean;
c) neprezentarea în termenul prevăzut de Legea finanţelor publice locale a proiectulu i bugetului unităţii administrativ-teritoriale de

către primar, respectiv preşedintele consiliului judeţean, d in culpa lor;
d) neprezentarea de către primar sau preşedintele consiliului judeţean a rapoartelor prevăzute de lege, din culpa lor;
e) neluarea măsurilor necesare, stabilite de lege, de către primar sau preşedintele consiliului judeţean, în calitatea acestora de

reprezentanţi ai statului în unităţile administrativ-teritoriale.
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzi lor se fac de către prefect, în cal itatea sa de autoritate publică, reprezentant al

Guvernului pe plan local.
(3) Dispoziţiile prezentului articol se completeazăîn mod corespunzător cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind

regimul juridic al contravenţiilor, aprobatăcu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL XII
Bunuri şi lucrări publice

SECŢIUNEA 1
Administrarea bunurilor

Art. 119. - Constituie patrimoniu al unităţii administrativ-teritoria le bunurile mobile şi imobile care aparţin domeniului public al unităţii
administrativ-teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum şi drepturile şi obligaţi ile cu caracter patrimonial.

Art. 120. - (1) Aparţin domeniului public de interes local sau judeţean bunurile care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau
de interes public şi nu sunt declarate prin lege de uz sau de interes public naţional.

(2) Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile.
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Art. 121. - (1) Domeniul privat al un ităţilor administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri mobile şi imobile, altele decât cele
prevăzute la art. 120 alin. (1), intrate în proprietatea acestora prin modalităţile prevăzute de lege.

(2) Bunurile ce fac parte din domeniul privat sunt supuse dispoziţiilor de drept comun, dacăprin lege nu se prevede altfel.
(3) Donaţi ile şi legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea consiliului local sau, dupăcaz, a consiliului judeţean, cu votul

majorităţii consilierilor locali sau judeţeni, dupăcaz, în funcţie.
(4) Schimbul de imobi le din domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale se face în condiţiile legii, pe baza unui raport de

evaluare, însuşit de consiliul local.
Art. 122. - Toate bunurile aparţinând unităţilor admin istrativ-teritoriale sunt supuse inventarieri i anuale. Consiliilor locale şi judeţene li

se prezintăanual de către primar, respectiv de preşedintele consiliului judeţean, un raport asupra situaţiei gestionării bunurilor.
Art. 123. - (1) Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local sau

judeţean, dupăcaz, săfie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, săfie concesionate ori săfie închiriate.
Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau
judeţean, în condiţiile legi i.

(2) Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie publică, organizatăîn condiţiile legi i.
(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazul în care consiliile locale sau judeţene hotărăsc vânzarea unui teren aflat în

proprietatea privatăa unităţii administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate construcţii, constructori i de bună-credinţăai acestora
beneficiazăde un drept de preempţiune la cumpărarea terenului aferent construcţiilor. Preţul de vânzare se stabileşte pe baza unui
raport de evaluare, aprobat de consiliul local sau judeţean, dupăcaz.

(4) Proprietarii construcţiilo r prevăzute la alin. (3) sunt noti ficaţi în termen de 15 zile asupra hotărârii consiliului local sau judeţean şi
îşi pot exprima opţiunea de cumpărare în termen de 15 zile de la primirea notificării.

Art. 124. - Consil iile locale şi consiliile judeţene pot da în folosinţăgratuită, pe termen limitat, bunuri mobile şi imobile proprietate
publicăsau privatălocalăori judeţeană, dupăcaz, persoanelor juridice fărăscop lucrativ, care desfăşoarăactivitate de binefacere sau
de utilitate publicăori serviciilor publice.

SECŢIUNEA a 2-a
Lucrările publice

Art. 125. - Consiliile locale sau consiliile judeţene pot contracta prin licitaţie efectuarea de lucrări şi servicii de utilitate publică, în
limita sumelor aprobate prin bugetul local, respectiv judeţean.

Art. 126. - Lucrările de construcţii şi reparaţii de interes public, finanţate din bugetele comunelor, oraşelor, municipiilor sau judeţelor,
se executănumai pe baza unor documentaţii tehnico-economice avizate sau aprobate, dupăcaz, de consiliul local ori de consiliul
judeţean şi numai pe baza unei licitaţii publice, în limi tele şi în condiţiile prevăzute de lege.

Art. 127. - Documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului privind comuna, oraşul, municipiul şi judeţul se elaborează, se
aprobăşi se finanţeazăîn conformitate cu prevederile legii.

CAPITOLUL XIII
Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 128. - Consi lierii locali sau judeţeni, dupăcaz, primarii, viceprimarii, primarul general al municipiului Bucureşti, primarii şi
viceprimarii subdiviziunilor administrativ-teritoriale, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, secretarii unităţilo r
administrativ-teritoriale şi personalul din aparatul de specialitate al primaru lui, respectiv al consiliului judeţean, răspund, dupăcaz,
contravenţional, administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii.

Art. 129. - Judeţul Ilfov are reşedinţa în municipiul Bucureşti.
Art. 130. - Prevederile art. 57 alin. (4) şi ale art. 101 alin. (3) privind eliberarea din funcţie a viceprimarilor, a preşedinţilor şi

vicepreşedinţilor consiliilor judeţene se aplicădupăalegerile autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2008.
Art. 131. - Prevederile art. 19, art. 39 alin. (7) şi ale art. 76 alin. (2)-(4) sunt aplicabile şi în cazul în care, din diferite motive, după

intrarea în vigoare a prezentei leg i, ponderea cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale scade sub procentul prevăzut la art. 19.
Art. 132*). - Denumirea aparat propriu de specialitate se înlocuieşte, în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, cu denumirea

aparat de specialitate. Denumirea aparat propriu de specialitate al consiliului loca l se înlocuieşte, în cuprinsul tuturor actelor normative
în vigoare, cu denumirea aparat de specialitate al primarului. Denumirea servicii descentralizate ale ministerelor se înlocuieşte, în
cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, cu denumirea servicii publice deconcentrate ale min isterelor şi ale celorla lte organe de
specialitate ale administraţiei publice centrale.

___________
*) Fost art. 1562, introdus prin Legea nr. 286/2006, publicatăîn Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 18

iulie 2006.

Art. 133. - (1) Prezenta lege intrăîn vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Pe aceeaşi datăse abrogăLegea admin istraţiei publice locale nr. 69/1991, republicatăîn Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 79 din 18 aprilie 1996, cu modificările u lterioare, art. 15 alin. (2) lit. d) şi art. 18 alin. (2) teza II din Legea nr. 393/2004**) privind
Statutul aleşilor locali, publ icatăîn Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, cu modificările ulterioare,
precum şi orice alte dispoziţi i contrare.

___________
**) Abrogarea art. 15 alin. (2) lit. d) şi art. 18 alin. (2) teza II din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

a fost dispusăprin pct. 111 al art. I din Legea nr. 286/2006, publicatăîn Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
621 din 18 iulie 2006.

NOTĂ:
Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.
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215/2001, care nu este încorporat în textul republicat al Legii nr. 215/2001 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale Legii
nr. 286/2006:

"Art. II. - (1) Secretarii comunelor care, la data in trării în vigoare a prezentei legi, nu au studii superioare îşi pot păstra funcţia publică
cu obligaţia ca, în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, săabsolve o formăde învăţământ superior de lungă
duratăîn specialitatea ştiinţe juridice sau administraţie publică, sub sancţiunea eliberării din funcţie.

(2) Pânăla data de 31 decembrie 2006, sub sancţiunea încetării raportului de serviciu, aceştia vor prezenta documente care
dovedesc situaţia lor şcolară, care săle permităîndeplini rea în termen a obligaţiei prevăzute mai sus."


