
PRINCIPALELE ATRIBUTII ALE SECRETARULUI PE BAZA LEGII 215/2001 

Art. 116. - (1) Fiecare unitate administrativ-teritorialĂȘi subdiviziune administrativ-teritorialĂa municipiilor are un secretar 

salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, oraȘului, municipiului, judeȚului Și al subdiviziunii administrativ-teritoriale a 

municipiilor este funcȚionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucurĂde 

stabilitate în funcȚie. 

(2) Secretarul unitĂȚii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic, sub sancȚiunea destituirii din funcȚie. 

(3) Secretarul unitĂȚii administrativ-teritoriale nu poate fi soȚ, soȚie sau rudĂde gradul întâi cu primarul sau cu viceprimarul, 

respectiv cu preȘedintele sau vicepreȘedintele consiliului judeȚean, sub sancȚiunea eliberĂrii din funcȚie. 

(4) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, încetarea raporturilor de serviciu Și regimul disciplinar ale secretarului 

unitĂȚii administrativ-teritoriale se fac în conformitate cu prevederile legislaȚiei privind funcȚia publicĂȘi funcȚionarii publici. 

Art. 117. - Secretarul unitĂȚii administrativ-teritoriale îndeplineȘte, în condiȚiile legii, urmĂtoarele atribuȚii: 

a) avizeazĂ, pentru legalitate, dispoziȚiile primarului Și ale preȘedintelui consiliului judeȚean, hotĂrârile consiliului local, 

respectiv ale consiliului judeȚean; 

b) participĂla ȘedinȚele consiliului local, respectiv ale consiliului judeȚean; 

c) asigurĂgestionarea procedurilor administrative privind relaȚia dintre consiliul local Și primar, respectiv consiliul judeȚean 

Și preȘedintele acestuia, precum Și între aceȘtia Și prefect; 

d) organizeazĂarhiva Și evidenȚa statisticĂa hotĂrârilor consiliului local Și a dispoziȚiilor primarului, respectiv a hotĂrârilor 

consiliului judeȚean Și a dispoziȚiilor preȘedintelui consiliului judeȚean; 

e) asigurĂtransparenȚa Și comunicarea cĂtre autoritĂȚile, instituȚiile publice Și persoanele interesate a actelor prevĂzute 

la lit. a), în condiȚiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaȚiile de interes public, cu modificĂrile Și completĂrile 

ulterioare; 

f) asigurĂprocedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judeȚean, Și efectuarea lucrĂrilor de secretariat, 

comunicĂordinea de zi, întocmeȘte procesul-verbal al ȘedinȚelor consiliului local, respectiv ale consiliului judeȚean, Și 

redacteazĂhotĂrârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeȚean; 

g) pregĂteȘte lucrĂrile supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judeȚean, Și comisiilor de specialitate ale 

acestuia; 

h) alte atribuȚii prevĂzute de lege sau însĂrcinĂri date de consiliul local, de primar, de consiliul judeȚean sau de 

preȘedintele consiliului judeȚean, dupĂcaz.  


