
PPRINCIPALELE ATRIBUTII ALE PRIMARULUI PE BAZA LEGII 215/2001 

Art. 60. - (1) Primarul depune în faTa consiliului local jurĂmântul prevĂzut la art. 32 alin. (1). 

(2) Primarul care refuzĂ sĂ depunĂ jurĂmântul este considerat demisionat de drept. 

Art. 61. - (1) Primarul îndeplineȘte o funcTie de autoritate publicĂ. 

(2) Primarul asigurĂ respectarea drepturilor Și libertĂTilor fundamentale ale cetĂTenilor, a prevederilor ConstituTiei, precum 

Și punerea în aplicare a legilor, a decretelor PreȘedintelui României, a hotĂrârilor Și ordonanTelor Guvernului, a hotĂrârilor 

consiliului local; dispune mĂsurile necesare Și acordĂ sprijin pentru aplicarea ordinelor Și instrucTiunilor cu caracter 

normativ ale miniȘtrilor, ale celorlalTi conducĂtori ai autoritĂTilor administraTiei publice centrale, ale prefectului, precum Și 

a hotĂrârilor consiliului judeTean, în condiTiile legii. 

(3) Pentru punerea în aplicare a activitĂTilor date în competenTa 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 funcTionale, în condiTiile legii. Compartimentele 

funcTionale ale acestuia sunt încadrate cu funcTionari publici Și personal contractual. 

(5) Primarul conduce serviciile publice locale. 

Art. 62. - (1) Primarul reprezintĂ unitatea administrativ-teritorialĂ în relaTiile cu alte autoritĂTi publice, cu persoanele fizice 

sau juridice române ori strĂine, precum Și în justiTie. 

(2) Semnul distinctiv al primarului este o eȘarfĂ în culorile drapelului naTional al României. 

(3) EȘarfa va fi purtatĂ, în mod obligatoriu, la solemnitĂTi, recepTii, ceremonii publice Și la celebrarea cĂsĂtoriilor. 

(4) Modelul eȘarfei se stabileȘte prin hotĂrâre a Guvernului. 

Art. 63. - (1) Primarul îndeplineȘte urmĂtoarele categorii principale de atribuTii: 

a) atribuTii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiTiile legii; 

b) atribuTii referitoare la relaTia cu consiliul local; 

c) atribuTii referitoare la bugetul local; 

d) atribuTii privind serviciile publice asigurate cetĂTenilor; 

e) alte atribuTii stabilite prin lege. 

(2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul îndeplineȘte funcTia de ofiTer de stare civilĂ Și de autoritate tutelarĂ Și asigurĂ 

funcTionarea serviciilor publice locale de profil, atribuTii privind organizarea Și desfĂȘurarea alegerilor, referendumului Și a 

recensĂmântului. Primarul îndeplineȘte Și alte atribuTii stabilite prin lege. 

(3) În exercitarea atribuTiilor prevĂzute la alin. (1) lit. b), primarul: 

a) prezintĂ consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economicĂ, socialĂ Și de mediu a unitĂTii 

administrativ-teritoriale; 

b) prezintĂ, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte Și informĂri; 

c) elaboreazĂ proiectele de strategii privind starea economicĂ, socialĂ Și de mediu a unitĂTii administrativ-teritoriale Și le 

supune aprobĂrii consiliului local. 

(4) În exercitarea atribuTiilor prevĂzute la alin. (1) lit. c), primarul: 

a) exercitĂ funcTia de ordonator principal de credite; 

b) întocmeȘte proiectul bugetului local Și contul de încheiere a exerciTiului bugetar Și le supune spre aprobare consiliului 

local; 

c) iniTiazĂ, în condiTiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi Și emiterea de titluri de valoare în numele 

unitĂTii administrativ-teritoriale; 

d) verificĂ, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscalĂ a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât 

a sediului social principal, cât Și a sediului secundar. 

(5) În exercitarea atribuTiilor prevĂzute la alin. (1) lit. d), primarul: 

a) coordoneazĂ realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin 

intermediul organismelor prestatoare de servicii publice Și de utilitate publicĂ de interes local; 

b) ia mĂsuri pentru prevenirea Și, dupĂ caz, gestionarea situaTiilor de urgenTĂ; 

c) ia mĂsuri pentru organizarea executĂrii Și executarea în concret a activitĂTilor din domeniile prevĂzute la art. 36 alin. (6) 

lit. a)-d); 

d) ia mĂsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenTei statistice, inspecTiei Și controlului efectuĂrii serviciilor publice de 

interes local prevĂzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d), precum Și a bunurilor din patrimoniul public Și privat al unitĂTii 

administrativ-teritoriale; 

e) numeȘte, sancTioneazĂ Și dispune suspendarea, modificarea Și încetarea raporturilor de serviciu sau, dupĂ caz, a 

raporturilor de muncĂ, în condiTiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum Și pentru 

conducĂtorii instituTiilor Și serviciilor publice de interes local; 

f) asigurĂ elaborarea planurilor urbanistice prevĂzute de lege, le supune aprobĂrii consiliului local Și acTioneazĂ pentru 

respectarea prevederilor acestora; 

g) emite avizele, acordurile Și autorizaTiile date în competenTa sa prin lege Și alte acte normative; 

h) asigurĂ realizarea lucrĂrilor Și ia mĂsurile necesare conformĂrii cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de 

integrare europeanĂ în domeniul protecTiei mediului Și gospodĂririi apelor pentru serviciile furnizate cetĂTenilor. 

(6) Pentru exercitarea corespunzĂtoare a atribuTiilor sale, primarul colaboreazĂ cu serviciile publice deconcentrate ale 

ministerelor Și celorlalte organe de specialitate ale administraTiei publice centrale din unitĂTile administrativ-teritoriale, 



precum Și cu consiliul judeTean. 

(7) Numirea conducĂtorilor instituTiilor Și serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit 

procedurilor Și criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, în condiTiile legii. Numirea se face prin 

dispoziTia primarului, având anexat contractul de management. 

Art. 64. - (1) În exercitarea atribuTiilor de autoritate tutelarĂ Și de ofiTer de stare civilĂ, a sarcinilor ce îi revin din actele 

normative privitoare la recensĂmânt, la organizarea Și desfĂȘurarea alegerilor, la luarea mĂsurilor de protecTie civilĂ, 

precum Și a altor atribuTii stabilite prin lege, primarul acTioneazĂ Și ca reprezentant al statului în comuna sau în oraȘul în 

care a fost ales. 

(2) În aceastĂ calitate, primarul poate solicita prefectului, în condiTiile legii, sprijinul conducĂtorilor serviciilor publice 

deconcentrate ale ministerelor Și ale celorlalte organe de specialitate ale administraTiei publice centrale din unitĂTile 

administrativ-teritoriale, dacĂ sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate. 

Art. 65. - AtribuTiile de ofiTer de stare civilĂ Și de autoritate tutelarĂ pot fi delegate Și secretarului unitĂTii administrativ-

teritoriale sau altor funcTionari publici din aparatul de specialitate cu competenTe în acest domeniu, potrivit legii. 

Art. 66. - (1) Primarii comunelor pot angaja, în limita numĂrului maxim de posturi aprobate, un consilier personal. Primarii 

oraȘelor, municipiilor Și ai municipiilor reȘedinTĂ de judeT pot înfiinTa, în limita numĂrului maxim de posturi aprobate, 

cabinetul primarului, compartiment distinct format din: 

a) maximum 3 persoane la oraȘe Și municipii; 

b) maximum 5 persoane la municipii reȘedinTĂ de judeT. 

(2) Personalul prevĂzut la alin. (1) este numit Și eliberat din funcTie de cĂtre primar. 

(3) Personalul prevĂzut la alin. (1) îȘi desfĂȘoarĂ activitatea în baza unui contract individual de muncĂ pe duratĂ 

determinatĂ, încheiat în condiTiile legii, pe durata mandatului primarului. 

(4) AtribuTiile personalului prevĂzut la alin. (1) se stabilesc prin dispoziTie a primarului. 

Art. 67. - (1) Primarul general al municipiului BucureȘti, asimilat demnitarului, poate înfiinTa în limita numĂrului maxim de 

posturi aprobate, cabinetul primarului general, compartiment distinct, care cuprinde urmĂtoarele funcTii de execuTie de 

specialitate: directorul de cabinet, 3 asistenTi de cabinet, 8 consilieri personali, 2 secretari personali Și 2 curieri personali. 

(2) Salarizarea personalului din cadrul cabinetului primarului general al municipiului BucureȘti se va face potrivit cap. II lit. B 

din anexa nr. 1 la OrdonanTa Guvernului nr. 3/2006 privind creȘterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului 

bugetar salarizat potrivit OrdonanTei de urgenTĂ a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazĂ 

pentru personalul contractual din sectorul bugetar Și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II Și III la Legea nr. 154/1998 

privind sistemul de stabilire a salariilor de bazĂ în sectorul bugetar Și a indemnizaTiilor pentru persoane care ocupĂ funcTii 

de demnitate publicĂ, aprobatĂ cu modificĂri prin Legea nr. 323/2006. 

Art. 68. - (1) În exercitarea atribuTiilor sale primarul emite dispoziTii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin 

executorii numai dupĂ ce sunt aduse la cunoȘtinTĂ publicĂ sau dupĂ ce au fost comunicate persoanelor interesate, dupĂ 

caz. 

(2) Prevederile art. 48 Și ale art. 49 alin. (2) se aplicĂ în mod corespunzĂtor. 

Art. 69. - (1) Mandatul primarului este de 4 ani Și se exercitĂ pânĂ la 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 înceteazĂ de drept în condiTiile legii statutului aleȘilor locali, precum Și în urmĂtoarele situaTii: 

a) dacĂ acesta se aflĂ în imposibilitatea exercitĂrii funcTiei datoritĂ unei boli grave, certificate, care nu permite 

desfĂȘurarea activitĂTii în bune condiTii timp de 6 luni pe parcursul unui an calendaristic; 

b) dacĂ acesta nu îȘi 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 mandatului primarului. 

(4) Ordinul prefectului poate fi atacat de primar la instanTa de contencios administrativ în termen de 10 zile de la 

comunicare. 

(5) InstanTa de contencios administrativ este obligatĂ sĂ se pronunTe în termen de 30 de zile. În acest caz, procedura 

prealabilĂ nu se mai efectueazĂ, iar hotĂrârea primei instanTe este definitivĂ Și irevocabilĂ. 

(6) Data organizĂrii alegerilor pentru funcTia de primar se stabileȘte de Guvern, la propunerea prefectului. Acestea se 

organizeazĂ în termen de maximum 90 de zile de la expirarea termenului prevĂzut la alin. (4) sau de la data pronunTĂrii 

hotĂrârii instanTei, în condiTiile alin. (5). 

Art. 70. - (1) Mandatul primarului înceteazĂ ca urmare a rezultatului unui referendum local având ca obiect demiterea 

acestuia, organizat în condiTiile legii, conform procedurii prevĂzute la art. 55 alin. (3)-(7). 

(2) Referendumul pentru încetarea mandatului primarului se organizeazĂ ca urmare a cererii adresate în acest sens 

prefectului de locuitorii comunei, oraȘului sau municipiului, ca urmare a nesocotirii de cĂtre acesta a intereselor generale 

ale colectivitĂTii locale sau a neexercitĂrii atribuTiilor ce îi revin, potrivit legii, inclusiv a celor pe care le exercitĂ ca 

reprezentant al statului. 

(3) Cererea va cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele Și prenumele, data Și locul naȘterii, seria Și numĂrul 

buletinului sau ale cĂrTii de identitate Și semnĂtura olografĂ ale cetĂTenilor care au solicitat organizarea referendumului. 

(4) Organizarea referendumului trebuie sĂ fie solicitatĂ, în scris, de cel puTin 25% dintre locuitorii cu drept de vot. Acest 

procent trebuie sĂ fie realizat în fiecare dintre localitĂTile componente ale comunei, oraȘului sau municipiului. 

Art. 71. - (1) Mandatul primarului se supendĂ de drept numai în cazul în care acesta a fost arestat preventiv. MĂsura 



arestĂrii preventive se comunicĂ de îndatĂ de cĂtre instanTa de judecatĂ prefectului care, prin ordin, constatĂ 

suspendarea mandatului. 

(2) Ordinul de suspendare se comunicĂ de îndatĂ primarului. 

(3) Suspendarea dureazĂ pânĂ la încetarea situaTiei prevĂzute la alin. (1). 

(4) DacĂ primarul suspendat din funcTie a fost gĂsit nevinovat, acesta are dreptul, în condiTiile legii, la plata drepturilor 

salariale corespunzĂtoare perioadei în care a fost suspendat. 

(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplicĂ Și viceprimarului. 

Art. 72. - (1) În caz de vacanTĂ a funcTiei de primar, precum Și în caz de suspendare din funcTie a acestuia, atribuTiile ce îi 

sunt conferite prin prezenta lege vor fi exercitate de drept de viceprimar sau, dupĂ caz, de unul dintre viceprimari, desemnat 

de consiliul local cu votul secret al majoritĂTii consilierilor locali în funcTie. 

(2) În situaTia prevĂzutĂ la alin. (1), consiliul local poate delega, prin hotĂrâre, din rândul membrilor sĂi, un consilier local 

care va îndeplini temporar atribuTiile viceprimarului. 

(3) În situaTia în care sunt suspendaTi din funcTie, în acelaȘi timp, atât primarul, cât Și viceprimarul, consiliul local deleagĂ 

un consilier local care va îndeplini atât atribuTiile primarului, cât Și pe cele ale viceprimarului, pânĂ la încetarea suspendĂrii. 

(4) DacĂ devin vacante, în acelaȘi timp, atât funcTia de primar, cât Și cea de viceprimar, consiliul local alege un nou 

viceprimar, prevederile alin. (1) Și (2) aplicându-se pânĂ la alegerea unui nou primar. Data organizĂrii alegerilor pentru 

funcTia de primar se stabileȘte de Guvern, la propunerea prefectului. Alegerile se organizeazĂ în termen de maximum 90 

de zile de la vacantarea funcTiei de primar. 


