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LEGE
pentru modificarea ºi completarea Legii administraþiei publice locale nr. 69/1991
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. I. Ñ Legea administraþiei publice locale nr. 69/1991,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238
din 28 noiembrie 1991, se modificã ºi se completeazã
dupã cum urmeazã:
1. Articolul 1 alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
”Administraþia publicã în unitãþile administrativ-teritoriale
se întemeiazã pe principiile autonomiei locale, descentralizãrii serviciilor publice, eligibilitãþii autoritãþilor administraþiei
publice locale, legalitãþii ºi consultãrii cetãþenilor în problemele locale de interes deosebit.Ò
2. Dupã alineatul 1 al articolului 1 se introduce un nou
alineat, care devine alineatul 2, având urmãtorul cuprins:
”Autonomia localã este administrativã ºi se exercitã
numai în cadrul legii.Ò

3. Alineatul 2 al articolului 1, care devine alineatul 3, se
modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”Autonomia localã priveºte organizarea ºi funcþionarea
administraþiei publice locale ºi reprezintã dreptul ºi capacitatea efectivã a autoritãþilor administraþiei publice locale de
a rezolva ºi de a gestiona, în nume propriu ºi sub responsabilitatea lor, o parte importantã a treburilor publice, în
interesul colectivitãþilor locale pe care le reprezintã. Prin
colectivitate localã se înþelege totalitatea cetãþenilor din unitatea administrativ-teritorialã.Ò
4. Alineatul 3 al articolului 1 devine alineatul 4.
5. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 3. Ñ Delimitarea comunelor, oraºelor ºi judeþelor
se stabileºte prin lege. Orice modificare a limitelor teritoriale ale acestora se poate efectua numai în temeiul legii
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ºi cu consultarea prealabilã a cetãþenilor din unitãþile administrativ-teritoriale respective, prin referendum care se organizeazã potrivit legii.Ò
6. Articolul 7 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 7. Ñ În fiecare judeþ se alege un consiliu judeþean,
ca autoritate a administraþiei publice, care coordoneazã
activitatea consiliilor locale în vederea realizãrii serviciilor
publice de interes judeþean. Consiliul judeþean alege, din
rândul membrilor sãi, pe preºedinte, pe vicepreºedinþi ºi
delegaþia permanentã.Ò
7. Articolul 11 alineatul 2 va avea urmãtorul cuprins:
”Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local.
El conduce serviciile publice descentralizate ale ministerelor ºi ale celorlalte organe centrale ale administraþiei
publice, organizate în unitãþile administrativ-teritoriale.Ò
8. La articolul 12, dupã alineatul 2 se introduce un nou
alineat, care va avea urmãtorul cuprins:
”Prefectul rãspunde conform legii, la cererea autoritãþilor
administraþiei publice locale ºi judeþene, în cazul în care
instanþa de contencios administrativ stabileºte cã actul
acestora a fost atacat în mod abuziv sau cu rea-credinþã.Ò
9. Articolul 14 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 14. Ñ Numãrul membrilor fiecãrui consiliu local se
stabileºte prin ordin al prefectului, în funcþie de populaþia
comunei sau a oraºului raportatã de Comisia Naþionalã
pentru Statisticã la data de 1 ianuarie a anului în curs sau,
dupã caz, la data de 1 iulie a anului care precede alegerile, dupã cum urmezã:
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Numãrul locuitorilor

Numãrul

comunei sau ai oraºului

consilierilor

pânã la
3.000
între
3.001 ºi
5.000
între
5.001 ºi
7.000
între
7.001 ºi 10.000
între
10.001 ºi 20.000
între
20.001 ºi 50.000
între
50.001 ºi 100.000
între
100.001 ºi 200.000
între
200.001 ºi 400.000
peste
400.000

11
13
15
17
19
21
23
25
31
35

Consiliul General al Municipiului Bucureºti este compus
dintr-un numãr de 65 de consilieri.Ò
10. Articolul 15 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 15. Ñ Calitatea de consilier este incompatibilã cu:
a) funcþia de prefect ºi de subprefect;
b) calitatea de funcþionar în aparatul propriu al consiliilor
comunale, orãºeneºti ºi judeþene respective ºi al prefecturilor, precum ºi de conducãtor al regiei autonome de interes
local sau judeþean ºi al serviciului public de specialitate al
consiliului local sau judeþean;
c) funcþia de primar;
d) calitatea de deputat, senator, consilier al Preºedintelui
României sau membru al Guvernului.
Alte incompatibilitãþi se pot stabili prin lege.Ò
11. Articolul 16 alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
”Constituirea consiliilor locale se face în termen de
20 de zile de la data alegerilor. Convocarea consilierilor în
ºedinþã de constituire se face de cãtre prefect. La ºedinþa

de constituire participã prefectul sau reprezentantul sãu. La
ºedinþã va fi convocat ºi primarul, chiar dacã procedura de
validare a acestuia nu a fost finalizatã.Ò
12. Articolul 16 alineatul 2 va avea urmãtorul cuprins:
”ªedinþa este legal constituitã, dacã participã cel puþin
douã treimi din numãrul consilierilor aleºi. În cazul în care
nu se poate asigura aceastã majoritate, ºedinþa se va þine,
de drept, peste 3 zile, în aceleaºi condiþii. Dacã nici la a
doua convocare ºedinþa nu se poate constitui legal, se va
proceda la o nouã convocare, peste alte 3 zile. La noua
convocare, ºedinþa va fi legal constituitã, dacã se asigurã
prezenþa majoritãþii consilierilor aleºi. În situaþia în care consiliul nu se poate constitui nici la ultima convocare, datoritã
absenþei, fãrã motive temeinice, a consilierilor, prefectul va
declara vacante locurile consilierilor aleºi, care au lipsit
nemotivat de la cele 3 convocãri anterioare, dacã aceºtia
nu pot fi înlocuiþi cu supleanþii de pe listele respective, ºi
se vor organiza alegeri de completare, în termen de 30 de
zile, în condiþiile Legii privind alegerile locale. Ordinul prefectului prin care se declarã vacante locurile consilierilor
care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei în cauzã, la
instanþa de contencios administrativ, în termen de 5 zile de
la comunicare. Hotãrârea primei instanþe este definitivã ºi
irevocabilã.Ò
13. La articolul 16, dupã alineatul 2 se introduce un nou
alineat, care va avea urmãtorul cuprins:
”Absenþa consilierilor de la ºedinþa de constituire este
motivatã, dacã, din cauza bolii, aceºtia sunt netransportabili
sau dacã sunt plecaþi în strãinãtate în interes de serviciu.Ò
14. Articolul 17 alineatul 3 litera b) va avea urmãtorul
cuprins:
”b) alegerea consilierului s-a fãcut prin fraudã electoralã,
constatatã de Biroul Electoral Central, sau prin orice altã
încãlcare a Legii privind alegerile locale.Ò
15. Articolul 17 alineatul 4 va avea urmãtorul cuprins:
”Validarea sau invalidarea mandatelor se face cu votul
majoritãþii consilierilor prezenþi la ºedinþã. Persoana al cãrei
mandat este supus validãrii sau invalidãrii nu participã la
vot.Ò
16. Articolul 17 alineatul 6 va avea urmãtorul cuprins:
”Hotãrârile privind validarea sau invalidarea mandatelor
de consilier pot fi atacate de cei interesaþi, la instanþa de
contencios administrativ, în termen de 5 zile de la adoptare sau de la comunicare, în cazul celor absenþi de la
ºedinþã. Hotãrârea instanþei este definitivã ºi irevocabilã.Ò
17. Articolul 19 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 19. Ñ Mandatul de consilier înceteazã înainte de
termen, în caz de deces; demisie; incompatibilitate; schimbare a domiciliului în altã unitate administrativ-teritorialã;
lipsã nemotivatã de la mai mult de 3 ºedinþe ordinare consecutive ale consiliului; imposibilitate de a fi exercitat pe o
perioadã mai mare de 6 luni; în cazul în care s-a constatat, prin hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã, dupã
validarea mandatelor, cã alegerea s-a fãcut prin fraudã
electoralã sau prin orice altã încãlcare a Legii privind alegerile locale; în caz de condamnare prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã la o pedeapsã privativã de libertate,
punere sub interdicþie pentru debilitate sau alienare mintalã
ori în cazul pierderii drepturilor electorale. Încetarea
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mandatului de consilier se constatã prin hotãrâre a consiliului local. În caz de demisie, consilierul poate reveni asupra acesteia, pânã la adoptarea hotãrârii.Ò
18. Articolul 20 se abrogã.
19. Articolul 21 alineatul 2 literele a), c), d), h), i), j), k),
l), m), n), s) ºi x) vor avea urmãtorul cuprins:
”a) alege, din rândul consilierilor, pe viceprimar, sau,
dupã caz, pe viceprimari;Ò
”c) aprobã studii, prognoze orientative ºi programe de
dezvoltare economico-socialã, de organizare ºi amenajare a
teritoriului;Ò
”d) aprobã, la propunerea primarului, organigrama,
numãrul de personal din aparatul propriu al consiliului, precum ºi regulamentul de organizare ºi funcþionare a acestuia. De asemenea, aprobã organigramele ºi numãrul de
personal la regiile autonome ºi la serviciile publice de specialitate ale consiliului local;Ò
”h) înfiinþeazã instituþii ºi agenþi economici de interes
local; hotãrãºte asupra concesionãrii sau închirierii de
bunuri sau de servicii publice de interes local, precum ºi
asupra participãrii, cu capital sau cu bunuri, la societãþi
comerciale pentru realizarea de lucrãri ºi servicii de interes
public local, în condiþiile legii;Ò
”i) numeºte ºi elibereazã din funcþie, în condiþiile legii,
pe conducãtorii agenþilor economici ºi ai instituþiilor publice
de interes local, care se aflã sub autoritatea sa;Ò
”j) urmãreºte, controleazã ºi analizeazã activitatea agenþilor economici ºi a instituþiilor publice, care se aflã sub
autoritatea sa;Ò
”k) instituie norme specifice pentru instituþiile publice ºi
agenþii economici de interes local, care se aflã sub autoritatea sa, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin
lege;Ò
”l) organizeazã servicii publice de gospodãrie comunalã,
transport local, reþele edilitare ºi altele, în condiþii de eficienþã ºi operativitate, ºi asigurã buna funcþionare a acestora;Ò
”m) aprobã, în condiþiile legii, planurile de organizare ºi
de dezvoltare urbanisticã a localitãþilor din componenþa unitãþilor administrativ-teritoriale, precum ºi de amenajare a
teritoriului ºi mãsurile necesare realizãrii acestora; aprobã,
potrivit competenþelor legale, documentaþiile tehnico-economice pentru lucrãrile de investiþii de interes local ºi asigurã
condiþiile necesare realizãrii lor, la termen ºi în condiþii de
calitate;Ò
”n) asigurã, în cadrul competenþelor sale, condiþiile necesare bunei funcþionãri a instituþiilor de învãþãmânt, sanitare,
de culturã, de tineret ºi sport, potrivit legii;Ò
”s) contribuie la realizarea mãsurilor de protecþie ºi asistenþã socialã;Ò
”x) hotãrãºte, în condiþiile legii, asocierea cu alte autoritãþi ale administraþiei publice locale sau judeþene pentru
realizarea unor lucrãri ºi servicii de interes public, precum
ºi colaborarea cu agenþi economici din þarã sau din strãinãtate, în scopul realizãrii unor acþiuni sau lucrãri de interes comun;Ò
20. Articolul 21 alineatul 2 litera o) se abrogã.
21. Articolul 21 alineatul 2 se completeazã cu o nouã
literã, care va avea urmãtorul cuprins:
”y) sprijinã activitatea cultelor religioase, în condiþiile
legii.Ò
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22. Articolul 22 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 22. Ñ Consiliul local se alege pentru un mandat
de 4 ani, care poate fi prelungit prin lege organicã, pe timp
de rãzboi sau de catastrofã.
Consiliul îºi exercitã mandatul de la data constituirii
pânã la data declarãrii ca legal constituit a noului consiliu
ales.
Consiliul legal constituit alege prin vot deschis, cu majoritate simplã, pentru durata unei ºedinþe, un preºedinte.Ò
23. Articolul 23 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 23. Ñ Primarul este obligat sã punã la dispoziþia
consilierilor, la cererea acestora, în termen de cel mult
15 zile, conform regulamentului de funcþionare a consiliului
local, informaþiile necesare îndeplinirii mandatului.Ò
24. La articolul 24, dupã alineatul 3 se introduce un nou
alineat, care va avea urmãtorul cuprins:
”În caz de forþã majorã ºi de maximã urgenþã pentru
rezolvarea intereselor locuitorilor comunei sau ai oraºului,
convocarea consiliului local se poate face de îndatã.Ò
25. Articolul 24 alineatul 5 va avea urmãtorul cuprins:
”Ordinea de zi se aduce la cunoºtinþã locuitorilor comunei sau ai oraºului prin presa localã ori prin alt mijloc de
publicitate. În unitãþile administrativ-teritoriale în care minoritãþile naþionale au pondere însemnatã, ordinea de zi se
aduce la cunoºtinþã cetãþenilor ºi în limba acestora.Ò
26. Articolul 25 alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
”ªedinþele consiliului local sunt legal constituite, dacã
este prezentã majoritatea consilierilor în funcþie.Ò
27. Alineatul 3 al articolului 25 va avea urmãtorul
cuprins:
”În cazul în care consiliul nu se întruneºte timp de
3 luni consecutiv sau nu a adoptat în 3 ºedinþe consecutive nici o hotãrâre, precum ºi în situaþia în care numãrul
consilierilor se reduce sub jumãtate plus unul ºi nu se
poate completa prin supleanþi, acesta se dizolvã de drept.Ò
28. La articolul 25 se introduc 3 alineate noi, care vor
avea urmãtorul cuprins:
”Dizolvarea de drept a consiliului se comunicã de cãtre
primar prefectului, care, prin ordin, ia act de dizolvarea
consiliului ºi propune Guvernului organizarea de noi alegeri.
Ordinul prefectului poate fi atacat de consilieri la
instanþa de contencios administrativ, în termen de 10 zile
de la comunicare.
Stabilirea datei alegerilor se va putea face numai dupã
expirarea termenului prevãzut la alin. 5 sau dupã rãmânerea definitivã a hotãrârii judecãtoreºti prin care s-a respins
acþiunea consilierilor, în termen de 30 de zile.Ò
29. Articolul 27 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 27. Ñ Dezbaterile din ºedinþele consiliului se consemneazã într-un proces-verbal, semnat de preºedintele de
ºedinþã, de secretar ºi de cel puþin 3 consilieri.
La începutul fiecãrei ºedinþe, secretarul prezintã
procesul-verbal al ºedinþei anterioare ºi îl supune aprobãrii
consiliului. Consilierii au dreptul sã conteste conþinutul procesului-verbal ºi sã cearã menþionarea exactã a opiniilor
exprimate în ºedinþa anterioarã.
Procesul-verbal ºi documentele care au fost dezbãtute
în ºedinþã se depun într-un dosar special al ºedinþei respective, care va fi numerotat, semnat ºi sigilat de preºedintele de ºedinþã, de secretar ºi de consilierii prevãzuþi
la alin. 1.Ò
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30. Articolul 29 alineatele 1 ºi 2 vor avea urmãtorul
cuprins:
”În exercitarea atribuþiilor ce-i revin, consiliul local adoptã
hotãrâri, cu votul majoritãþii membrilor prezenþi, în afarã de
cazurile în care legea sau regulamentul de funcþionare a
consiliului cere o altã majoritate. În caz de paritate de
voturi, hotãrârea nu se adoptã ºi se reiau dezbaterile în
ºedinþa urmãtoare.
Hotãrârile privind administrarea domeniului public ºi privat al comunei sau al oraºului, organizarea ºi dezvoltarea
urbanisticã a localitãþilor ºi amenajarea teritoriului ºi asocierea cu alte consilii, instituþii publice sau agenþi economici
din þarã ºi din strãinãtate se adoptã cu votul a cel puþin
douã treimi din numãrul consilierilor în funcþie.Ò
31. La articolul 29, dupã alineatul 2 se introduce un nou
alineat, care va avea urmãtorul cuprins:
”Hotãrârile privind bugetul local, precum ºi cele prin care
se stabilesc impozite ºi taxe locale, se adoptã cu votul
majoritãþii consilierilor în funcþie. Dacã bugetul nu poate fi
adoptat dupã douã lecturi consecutive, care vor avea loc la
un interval de cel mult 5 zile, activitatea se va desfãºura
pe baza bugetului anului precedent, pânã la adoptarea
noului buget.Ò
32. Articolul 29 alineatul 5 va avea urmãtorul cuprins:
”Proiectele de hotãrâri pot fi propuse de cãtre consilieri
sau de cãtre primar. Redactarea proiectelor se face de cei
care le propun.Ò
33. Articolul 30 alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
”Hotãrârile consiliului local se semneazã de cãtre preºedintele de ºedinþã, se contrasemneazã de cãtre secretar
ºi se comunicã primarului. În cazul în care preºedintele de
ºedinþã se aflã în imposibilitatea de a semna sau refuzã sã
semneze, hotãrârea va fi semnatã de cãtre unul dintre
consilierii prezenþi.Ò
34. La articolul 30, dupã alineatul 2 se introduce un nou
alineat, care va avea urmãtorul cuprins:
”Aducerea la cunoºtinþã publicã a hotãrârilor cu caracter
normativ se face numai dupã expirarea termenului în care
prefectul poate exercita calea de atac în faþa instanþei de
contencios administrativ sau dupã rãmânerea definitivã a
hotãrârii judecãtoreºti prin care acþiunea prefectului a fost
respinsã.Ò
35. Articolul 31 alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
”Nu poate lua parte la deliberare ºi la adoptarea hotãrârilor consilierul care, fie personal, fie prin soþ, soþie, afin
sau rude pânã la gradul al patrulea inclusiv, are un interes
patrimonial în problema supusã dezbaterii consiliuluiÒ.
36. Articolul 32 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 32. Ñ Problemele înscrise pe ordinea de zi a
ºedinþei consiliului local nu pot fi dezbãtute, de regulã,
dacã nu sunt însoþite de raportul de specialitate al compartimentului de resort din aparatul propriu al consiliului, care
va fi elaborat în termen de 30 de zile de la solicitarea iniþiatorului, precum ºi de avizul comisiei de specialitate a
consiliului.Ò
37. Articolul 33 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 33. Ñ Consilierii rãspund solidar pentru activitatea
consiliului local din care fac parte ºi pentru hotãrârile

acestuia, pe care le-au votat. De asemenea, fiecare consilier rãspunde pentru propria activitate desfãºuratã în exercitarea mandatului.
La cererea consilierilor, votul lor va fi consemnat în procesul-verbal al ºedinþei.Ò
38. Articolul 34 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 34. Ñ Consiliul local poate fi dizolvat, dacã a
adoptat hotãrâri repetate, care au fost anulate irevocabil de
cãtre instanþa de judecatã întrucât au contravenit intereselor
generale ale statului sau au încãlcat Constituþia ºi legile
þãrii.
Dizolvarea consiliului se face prin hotãrâre a Guvernului,
la propunerea motivatã a prefectului, bazatã pe hotãrârile
definitive ale instanþei de judecatã. Hotãrârea ºi motivele
care au stat la baza emiterii acesteia se aduc la cunoºtinþã
membrilor consiliului de cãtre prefect, în termen de 5 zile
de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.
Hotãrârea de dizolvare poate fi atacatã de cãtre consilieri la instanþa de contencios administrativ, în termen de
10 zile de la data aducerii la cunoºtinþã potrivit alin. 2. În
acest caz, procedura prealabilã prevãzutã de lege nu se
mai efectueazã. Introducerea acþiunii suspendã executarea
mãsurii de dizolvare.
Data pentru organizarea alegerii noului consiliu local se
stabileºte de cãtre Guvern, la propunerea prefectului, în
termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevãzut
la alin. 3 sau, dupã caz, de la rãmânerea definitivã a
hotãrârii judecãtoreºti prin care a fost respinsã acþiunea
consilierilor.
Pânã la constituirea noului consiliu, primarul va rezolva
problemele curente ale comunei sau ale oraºului.Ò
39. Articolul 35 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 35. Ñ În exercitarea funcþiei, consilierii sunt în serviciul colectivitãþii locale, fiind ocrotiþi de lege.
Numai la sesizarea motivatã a instanþei de judecatã sau
a Parchetului, prefectul poate dispune, prin ordin, suspendarea din funcþie a consilierului, în cazul în care acesta a
fost trimis în judecatã pentru sãvârºirea, cu intenþie, a unei
fapte penale, precum ºi în situaþia în care s-a pus în miºcare acþiunea penalã, dacã s-a luat împotriva sa mãsura
arestãrii preventive.
Suspendarea dureazã pânã la soluþionarea definitivã a
cauzei, în afarã de cazul în care Parchetul sau instanþa de
judecatã a solicitat ridicarea acestei mãsuri mai înainte.
Ordinul de suspendare se comunicã de îndatã consilierului.
Împotriva ordinului de suspendare consilierul se poate
adresa instanþei de judecatã în condiþiile Legii contenciosului administrativ, în termen de 10 zile de la luarea la
cunoºtinþã.Ò
40. Articolul 36 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 36. Ñ La lucrãrile consiliului local pot participa,
fãrã drept de vot, prefectul, preºedintele consiliului judeþean, reprezentanþii acestora, parlamentarii, precum ºi persoanele invitate de consiliul local, a cãror prezenþã este
consideratã utilã.
Cetãþenii satelor ºi ai cãtunelor care nu au consilieri
aleºi în consiliile locale vor fi reprezentaþi la ºedinþe de
cãtre un delegat sãtesc. Acesta este ales pe perioada unui
mandat al consiliului local de cãtre o adunare sãteascã,
constituitã din câte un reprezentant din fiecare familie, desfãºuratã în prezenþa primarului sau a viceprimarului. La
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discutarea problemelor ce privesc satele respective, delegaþii sãteºti vor fi invitaþi în mod obligatoriu. Votul acestora
are caracter consultativ.Ò
41. Dupã articolul 36 se introduce articolul 361, care va
avea urmãtorul cuprins:
”Art. 361. Ñ Dupã constituire, consiliul local îºi organizeazã comisii de specialitate, în principalele domenii de
activitate.
Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii.
Comisiile de specialitate îºi aleg câte un preºedinte ºi
un secretar.
Comisiile de specialitate avizeazã proiectele de hotãrâri
din domeniul lor de activitate.
Comisiile de specialitate lucreazã în plen ºi iau hotãrâri
cu votul majoritãþii membrilor lor.
Organizarea, funcþionarea ºi atribuþiile comisiilor de specialitate se stabilesc prin regulamentul de funcþionare a
consiliului local.Ò
42. Articolul 37 alineatele 1, 2 ºi 4 vor avea urmãtorul
cuprins:
”Comunele, oraºele ºi municipiile au câte un primar ºi
un viceprimar; municipiile reºedinþã de judeþ ºi sectoarele
municipiului Bucureºti au câte un primar ºi doi viceprimari,
iar municipiul Bucureºti are un primar general ºi patru viceprimari, aleºi în condiþiile legii.Ò
”Primarul participã, obligatoriu, la ºedinþele consiliului
local.Ò
”Pe toatã durata mandatului de primar ºi de viceprimar,
contractul de muncã al acestora la instituþiile publice, la
regiile autonome sau la societãþile comerciale cu capital
majoritar de stat se suspendã.Ò
43. Articolul 37 alineatul 3 se abrogã.
44. Articolul 38 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 38. Ñ Validarea alegerii primarului se face în termen de 20 de zile de la data alegerilor, în camera de consiliu, de cãtre un judecãtor desemnat de preºedintele
judecãtoriei în a cãrei razã teritorialã se aflã comuna, oraºul sau subdiviziunea administrativ-teritorialã.
Validarea alegerii primarului general al municipiului
Bucureºti se face de cãtre un judecãtor desemnat de preºedintele Tribunalului Municipiului Bucureºti.
Invalidarea alegerii primarului se poate pronunþa în
cazurile prevãzute la art. 17 alin. 3.
Rezultatul validãrii se prezintã în ºedinþa de constituire a
consiliului local sau, dupã caz, într-o ºedinþã extraordinarã,
de cãtre un judecãtor sau un delegat al prefectului.
În caz de invalidare a mandatului primarului, se organizeazã alegeri în termen de cel mult 45 de zile de la data
invalidãrii, în condiþiile stabilite de Legea privind alegerile
locale.Ò
45. Articolul 39 alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
”Primarul depune în faþa consiliului local jurãmântul prevãzut la art. 18. În situaþii deosebite, jurãmântul se poate
depune ºi în faþa preºedintelui instanþei judecãtoreºti care a
validat alegerea primaruluiÒ.
46. Articolul 40 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 40. Ñ Mandatul primarului este de 4 ani ºi se
exercitã pânã la depunerea jurãmântului de cãtre primarul
nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege
organicã, pe timp de rãzboi sau catastrofã.
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Mandatul înceteazã înainte de termen în caz de deces;
demisie; incompatibilitate; schimbare a domiciliului într-o altã
unitate administrativ-teritorialã; imposibilitate de a fi exercitat
pe o perioadã mai mare de 6 luni; în cazul în care s-a
constatat prin hotãrâre judecãtoreascã, rãmasã definitivã
dupã validarea mandatelor, cã alegerea s-a fãcut prin fraudã electoralã sau prin orice altã încãlcare a Legii privind
alegerile locale; în cazul condamnãrii definitive la o
pedeapsã privativã de libertate, precum ºi în cazul punerii
sub interdicþie pentru debilitate sau alienare mintalã ori în
cazul pierderii drepturilor electorale.
În situaþiile prevãzute la alin. 2, consiliul local adoptã o
hotãrâre prin care ia act de încetarea mandatului primarului
ºi declarã vacantã funcþia acestuia.
În cazul demisiei, pânã la adoptarea de cãtre consiliul
local a hotãrârii prevãzute la alin. 3, primarul poate reveni
asupra demisiei.Ò
47. Articolul 41 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 41. Ñ Primarul poate fi demis din funcþie pentru
motivele prevãzute la art. 34 alin. 1, care se aplicã în mod
corespunzãtor, dacã actele acestuia au fost emise cu reacredinþã.
Demiterea primarului, bazatã pe hotãrârile definitive ale
instanþei de judecatã, se face prin hotãrâre a Guvernului, la
propunerea motivatã a prefectului. Hotãrârea ºi motivele
care au stat la baza emiterii acesteia se aduc la cunoºtinþã
primarului de cãtre prefect, în termen de 5 zile de la publicarea hotãrârii în Monitorul Oficial al României.
Hotãrârea de demitere poate fi atacatã de cãtre primar
la instanþa de contencios administrativ, în termen de 10 zile
de la data aducerii la cunoºtinþã potrivit alin. 2. În acest
caz, procedura prealabilã prevãzutã de lege nu se mai
efectueazã. Introducerea acþiunii suspendã executarea
mãsurii de demitere.Ò
48. Dupã articolul 42 se introduce articolul 421, care va
avea urmãtorul cuprins:
”Art. 421. Ñ În exercitarea atribuþiilor de ofiþer de stare
civilã ºi de autoritate tutelarã, precum ºi a sarcinilor ce-i
revin din actele normative privitoare la recensãmânt, la
organizarea ºi desfãºurarea alegerilor, aducerea la cunoºtinþã cetãþenilor a legilor, precum ºi a altor asemenea atribuþii, stabilite prin legi, primarul acþioneazã ºi ca
reprezentant al statului în comuna sau în oraºul în care a
fost ales.
În cazuri excepþionale, dacã primarul refuzã sau este în
imposibilitatea de exercitare a unora dintre atribuþiile prevãzute la alin. 1 sau în alte legi speciale, aceste atribuþii se
exercitã de cãtre secretar.Ò
49. Articolul 43 alineatul 1 literele i), j), k), n), º), v) ºi
x) vor avea urmãtorul cuprins:
”i) ia mãsuri pentru prevenirea ºi limitarea urmãrilor
calamitãþilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau
epizootiilor, împreunã cu organele specializate ale statului.
În acest scop, poate mobiliza ºi populaþia, agenþii
economici ºi instituþiile publice din comunã sau din oraº,
acestea fiind obligate sã execute mãsurile stabilite;Ò
”j) asigurã ordinea publicã ºi liniºtea locuitorilor, prin
intermediul gardienilor publici ºi cu ajutorul jandarmeriei,
poliþiei, pompierilor ºi apãrãrii civile, care au obligaþia sã
rãspundã solicitãrilor sale, în condiþiile legii;Ò
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”k) îndrumã ºi supravegheazã activitatea gardienilor
publici, conform angajamentelor contractuale;Ò
”n) controleazã igiena ºi salubritatea localurilor publice ºi
a produselor alimentare puse în vânzare pentru populaþie,
cu sprijinul organelor de specialitate;Ò
”º) conduce serviciile publice locale; asigurã funcþionarea
serviciilor de stare civilã ºi de autoritate tutelarã; supravegheazã realizarea mãsurilor de asistenþã ºi ajutor social;Ò
”v) numeºte ºi elibereazã din funcþie personalul din
aparatul propriu al consiliului local, cu excepþia secretarului; propune consiliului local eliberarea din funcþie a conducãtorilor agenþilor economici ºi ai instituþiilor publice de
interes local, care se aflã sub autoritatea consiliului local
respectiv;Ò
”x) controleazã activitatea personalului din aparatul propriu al consiliului local;Ò
50. Articolul 43 alineatul 1 litera z) devine litera y).
51. Dupã articolul 43 se introduce articolul 431, care va
avea urmãtorul cuprins:
”Art. 431. Ñ Primarul prezintã trimestrial sau la cererea
consiliului local informãri privind executarea hotãrârilor
adoptate de consiliu.Ò
52. Articolul 44 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 44. Ñ Primarul deleagã viceprimarilor, prin dispoziþie emisã în termen de 30 de zile de la validare, exercitarea unora dintre atribuþiile ce-i revin potrivit art. 43, cu
precãdere cele prevãzute la lit. k), n), r), s) ºi y), cu
excepþia celor prevãzute la lit. a)Ðg), i), j), l), m) ºi þ).
Atribuþiile de ofiþer de stare civilã pot fi delegate viceprimarului, secretarului sau altor funcþionari cu competenþe în
acest domeniu.
Atribuþiile ce revin primarului, potrivit art. 421 alin. 1, cu
excepþia celor de ofiþer de stare civilã, nu pot fi delegate.Ò
53. Dupã articolul 44 se introduce articolul 441, care va
avea urmãtorul cuprins:
”Art. 441. Ñ Viceprimarul este ales cu votul secret al
majoritãþii consilierilor în funcþie. El îºi pãstreazã calitatea
de consilier. Durata mandatului viceprimarului este egalã cu
cea a mandatului consiliului local. Prevederile art. 40 alin. 2
ºi 3 se aplicã în mod corespunzãtor.
Demiterea viceprimarului se face de cãtre consiliul local,
la propunerea unei treimi din numãrul consilierilor, prin
hotãrâre adoptatã cu votul a douã treimi din numãrul
consilierilor în funcþie. Prevederile art. 41 alin. 3 se aplicã
în mod corespunzãtor.Ò
54. Articolul 46 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 46. Ñ În exercitarea funcþiei, primarul este ocrotit
de lege.
Prefectul poate dispune, prin ordin, suspendarea din
funcþie a primarului în cazurile în care acesta a fost trimis
în judecatã pentru sãvârºirea, cu intenþie, a unei fapte
penale, precum ºi în situaþia în care s-a pus în miºcare
acþiunea penalã, dacã s-a luat împotriva lui mãsura arestãrii preventive.
Suspendarea poate fi dispusã numai la cererea motivatã
a instanþei de judecatã sau a Parchetului.
Suspendarea dureazã pânã la soluþionarea definitivã a
cauzei, în afarã de cazul în care Parchetul sau instanþa de
judecatã a solicitat ridicarea acestei mãsuri mai înainte.
Ordinul de suspendare se comunicã, de îndatã, primarului. Împotriva ordinului de suspendare, primarul se poate

adresa instanþei de judecatã în condiþiile Legii contenciosului administrativ, în termen de 10 zile de la luarea la
cunoºtinþã.
Dacã primarul suspendat din funcþie a fost gãsit nevinovat, acesta are dreptul la despãgubiri, în condiþiile legii.
Prevederile prezentului articol se aplicã în mod corespunzãtor ºi viceprimarilor, suspendarea lor fiind dispusã de
consiliul local prin hotãrâre, adoptatã cu majoritatea consilierilor în funcþie.Ò
55. Dupã articolul 46 se introduce articolul 461, care va
avea urmãtorul cuprins:
”Art. 461. Ñ În caz de vacanþã a funcþiei de primar,
precum ºi în caz de suspendare din funcþie a acestuia,
atribuþiile sale vor fi exercitate, de drept, de cãtre
viceprimar, pânã la validarea mandatului noului primar sau,
dupã caz, pânã la încetarea suspendãrii.
În situaþia prevãzutã la alin. 1, consiliul local deleagã,
prin hotãrâre, din rândul membrilor sãi, un consilier, care
va îndeplini temporar atribuþiile viceprimarului.
În situaþia în care sunt suspendaþi din funcþie, în acelaºi
timp, atât primarul, cât ºi viceprimarul, consiliul local
deleagã un consilier care va îndeplini atât atribuþiile primarului, cât ºi ale viceprimarului, pânã la încetarea
suspendãrii.
Dacã devin vacante, în acelaºi timp, atât funcþia de primar, cât ºi cea de viceprimar, consiliul local alege un nou
viceprimar, prevederile alin. 1 ºi 2 aplicându-se pânã la
alegerea unui nou primar. Stabilirea de cãtre Guvern a
datei alegerii noului primar se va face în termen de 30 de
zile de la data când cele douã funcþii au devenit vacante.Ò
56. Articolul 47 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 47. Ñ Fiecare comunã, oraº ºi subdiviziune administrativ-teritorialã a municipiului are un secretar salarizat
din bugetul local. Secretarul este funcþionar public, cu studii
superioare juridice sau administrative. În mod excepþional,
la comune ºi la oraºele având sub 30.000 de locuitori, în
funcþia de secretar pot fi numite ºi persoane care au alte
studii superioare sau numai bacalaureatul. Secretarul nu
poate fi membru al unui partid sau al unei formaþiuni politice, sub sancþiunea eliberãrii din funcþie.Ò
57. Articolul 48 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 48. Ñ Numirea secretarului se face de cãtre prefect pe baza propunerilor consiliului local, la iniþiativa primarului, pe bazã de concurs sau de examen.
Concursul sau examenul se organizeazã de cãtre primar, potrivit legii, în termen de 45 de zile de la data la
care postul a devenit vacant. Din comisia de concurs sau
de examinare vor face parte, în mod obligatoriu, câte un
reprezentant al prefectului, al preºedintelui consiliului judeþean ºi al consiliului local respectiv. Ordinul de numire se
emite în termen de cel mult 10 zile de la primirea propunerii.
Secretarul se bucurã de stabilitate în funcþie ºi se
supune regulilor cuprinse în statutul funcþionarului public.
Eliberarea din funcþie a secretarului se face de cãtre
prefect, numai la propunerea consiliului local, adoptatã cu
votul a cel puþin douã treimi din numãrul consilierilor în
funcþie, la iniþiativa primarului sau a unei treimi din numãrul
consilierilor.
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Sancþionarea disciplinarã a secretarului se face de cãtre
prefect, la propunerea primarului sau a consiliului local, în
condiþiile legii.Ò
58. La articolul 49 alineatul 1, dupã litera a) se introduce litera a)1, care va avea urmãtorul cuprins:
”a)1 asigurã buna funcþionare a compartimentelor ºi activitãþilor cu caracter juridic din cadrul aparatului propriu al
consiliului local;Ò
59. Articolul 49 alineatul 1 literele b) ºi c) vor avea
urmãtorul cuprins:
”b) avizeazã proiectele de hotãrâri ale consiliului local,
asumându-ºi rãspunderea pentru legalitatea acestora;Ò
”c) primeºte ºi distribuie corespondenþa; urmãreºte realizarea rãspunsului în termenul legal;Ò
60. La articolul 49 alineatul 1, dupã litera j) se introduc
literele k) ºi l), care vor avea urmãtorul cuprins:
”k) asigurã funcþionarea compartimentelor de stare civilã,
autoritate tutelarã ºi protecþie socialã;Ò
”l) þine legãtura cu organizaþiile de cult din unitatea
administrativ-teritorialã ºi face propuneri primarului sau consiliului local pentru soluþionarea problemelor legate de buna
lor funcþionare.Ò
61. Titlul secþiunii a 2-a a capitolului IV va avea urmãtorul cuprins:
”Serviciile publice ale comunei, ale oraºului ºi aparatul
propriu al consiliului localÒ
62. Articolul 51 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 51. Ñ Numirea ºi eliberarea din funcþie a personalului din serviciile publice ale comunei ºi ale oraºului se fac
de cãtre conducãtorii acestora, în condiþiile legii.
Numirea ºi eliberarea din funcþie a personalului din aparatul propriu al consiliului local se fac de cãtre primar, în
condiþiile legii.
Consiliul local poate recomanda, motivat, primarului, eliberarea din funcþie a conducãtorilor compartimentelor din
aparatul propriu.Ò
63. Articolul 52 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 52. Ñ Consiliul local aprobã regulamente de organizare ºi funcþionare a aparatului propriu, stabileºte competenþele ºi atribuþiile personalului, în condiþiile prevãzute de
lege.Ò
64. Articolul 53 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 53. Ñ Condiþiile privind numirea, angajarea, promovarea, sancþionarea ºi eliberarea din funcþie, drepturile ºi
obligaþiile personalului din serviciile publice ale comunei ºi
ale oraºului, precum ºi ale personalului din aparatul propriu
al consiliului local, sunt stabilite prin lege ºi regulamente.
Funcþionarii din aparatul propriu al consiliului local se
bucurã de stabilitate în funcþie ºi se supun prevederilor statutului funcþionarilor publici.Ò
65. Articolul 54 alineatele 2 ºi 3 vor avea urmãtorul
cuprins:
”Cetãþenii aparþinând minoritãþilor naþionale, în raporturile
lor cu autoritãþile administraþiei publice locale ºi cu aparatul
acestora, se pot adresa oral sau în scris ºi în limba lor
maternã.
Cererile prezentate în scris vor fi însoþite de traducerea
lor în limba românã.Ò
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66. Dupã articolul 54 se introduce articolul 541, care va
avea urmãtorul cuprins:
”Art. 541. Ñ Primarul, viceprimarul, secretarul comunei,
oraºului sau municipiului, împreunã cu aparatul propriu al
consiliului local constituie primãria comunei, oraºului sau
municipiului, instituþie publicã cu activitate permanentã care
aduce la îndeplinire efectivã hotãrârile consiliului local ºi
soluþioneazã problemele curente ale colectivitãþii locale în
care funcþioneazã.Ò
67. Articolul 56 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 56. Ñ Numãrul consilierilor fiecãrui consiliu judeþean se stabileºte prin ordin al prefectului, în funcþie de
populaþia judeþului, raportatã de cãtre Comisia Naþionalã
pentru Statisticã la data de 1 ianuarie a anului în curs sau,
dupã caz, la data de 1 iulie a anului care precede alegerile, dupã cum urmeazã:

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Numãrul locuitorilor
judeþului

Numãrul
consilierilor

pânã la 350.000
între 350.001 ºi 500.000
între 500.001 ºi 650.000
peste 650.000

37
39
41
45

68. Articolul 57 se abrogã.
69. Articolul 58 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 58. Ñ La alegerea ºi la constituirea consiliului
judeþean se aplicã, în mod corespunzãtor, dispoziþiile
art. 15Ð19 ºi 361.Ò
70. Articolul 59 alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
”Consiliul judeþean este autoritatea administraþiei publice
judeþene pentru coordonarea activitãþii consiliilor comunale
ºi orãºeneºti, în vederea realizãrii serviciilor publice de interes judeþean, ºi exercitã, în acest sens, urmãtoarele atribuþii principale:Ò
71. La articolul 59 alineatul 1, dupã litera b) se introduce litera b)1, care va avea urmãtorul cuprins:
”b) 1 acordã consiliilor locale ºi aparatului propriu al
acestora, precum ºi serviciilor publice ale comunelor ºi oraºelor, sprijin ºi asistenþã tehnicã, juridicã ºi de orice altã
naturã, la cererea acestora;Ò
72. Articolul 59 alineatul 1 literele e), i), j), k), m), n) ºi
s) vor avea urmãtorul cuprins:
”e) adoptã bugetul propriu al judeþului ºi contul de
încheiere a exerciþiului bugetar;Ò
”i) alege dintre consilieri ºi elibereazã din funcþie, în
condiþiile prezentei legi, pe preºedinte, vicepreºedinþi ºi
delegaþia permanentã;Ò
”j) adoptã propriul regulament de funcþionare;Ò
”k) aprobã, în limitele normelor legale, organigrama ºi
numãrul de personal din aparatul propriu;Ò
”m) hotãrãºte, în condiþiile legii, înfiinþarea de instituþii ºi
agenþi economici de interes judeþean, dobândirea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat ºi de
servicii publice de interes judeþean, precum ºi participarea
cu bunuri ºi capital la societãþile comerciale, pentru realizarea de lucrãri ºi servicii de interes judeþean;Ò
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”n) numeºte ºi elibereazã din funcþie pe conducãtorii
agenþilor economici de sub autoritatea sa ºi ai instituþiilor
publice de interes judeþean; urmãreºte ºi controleazã activitatea lor, analizând trimestrial rapoarte ale acestora;Ò
”s) atribuie, în condiþiile legii, la propunerea consiliilor
locale, denumiri de strãzi, de pieþe ºi de obiective de interes local;Ò
73. La articolul 59 alineatul 1, dupã litera s) se introduce litera t), care va avea urmãtorul cuprins:
”t) hotãrãºte, în condiþiile legii, asocierea cu alte autoritãþi ale administraþiei publice locale sau judeþene pentru
realizarea unor lucrãri ºi servicii de interes public, precum
ºi colaborarea cu agenþii economici din þarã sau din strãinãtate, în scopul realizãrii unor acþiuni sau lucrãri de interes comun.Ò
74. Articolul 60 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 60. Ñ Consiliul judeþean se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organicã, în
caz de rãzboi sau de catastrofã.
Consiliul judeþean îºi exercitã mandatul de la data constituirii, pânã la declararea ca legal constituit a noului consiliu ales.Ò
75. Articolul 61 alineatele 1, 2 ºi 4 vor avea urmãtorul
cuprins:
”Consiliul judeþean se întruneºte în ºedinþe ordinare, o
datã la douã luni.Ò
”Consiliul judeþean se poate întruni în ºedinþe extraordinare ori de câte ori este necesar, la cererea preºedintelui
acestuia, a cel puþin o treime din numãrul membrilor sãi
sau a delegaþiei permanente.Ò
”Dispoziþiile art. 24 alin. 5, art. 25, art. 26 ºi art. 28 se
aplicã în mod corespunzãtor.Ò
76. Articolul 62 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 62. Ñ Consiliul judeþean, în exercitarea atribuþiilor
ce-i revin, adoptã hotãrâri. Hotãrârile se semneazã de preºedintele consiliului judeþean sau de vicepreºedintele care
a condus ºedinþa ºi se contrasemneazã de cãtre secretar.Ò
77. Articolul 63 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 63. Ñ Consiliul judeþean alege dintre membrii sãi,
pe durata mandatului, pe preºedinte ºi 2 vicepreºedinþi ai
consiliului, 4 sau 6 consilieri, respectându-se, pe cât posibil, configuraþia politicã a acestuia, care, împreunã, constituie delegaþia permanentã.
Preºedintele ºi vicepreºedinþii consiliului judeþean sunt ºi
preºedinte ºi vicepreºedinþi ai delegaþiei permanente.
Preºedintele ºi vicepreºedinþii consiliului judeþean se aleg
cu votul majoritãþii consilierilor în funcþie.
Eliberarea din funcþie a preºedintelui ºi a vicepreºedinþilor se poate face de cãtre consiliul judeþean, la propunerea
a cel puþin o treime din numãrul consilierilor, dacã sunt
întrunite cerinþele prevãzute de lege pentru demiterea primarului ºi numai cu votul a douã treimi din numãrul consilierilor în funcþie.
Pe timpul exercitãrii mandatului, contractul de muncã al
preºedintelui ºi vicepreºedinþilor consiliului judeþean la instituþiile publice, la regiile autonome ºi la societãþile comerciale cu capital majoritar de stat se suspendã.Ò
78. Articolul 64 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 64. Ñ Delegaþia permanentã a consiliului judeþean,
constituitã potrivit art. 63, îndeplineºte urmãtoarele atribuþii
principale:

a) întocmeºte proiectul ordinii de zi a ºedinþei consiliului;
b) analizeazã proiectele de hotãrâri care vor fi supuse
consiliului spre dezbatere ºi adoptare ºi asigurã fundamentarea acestora;
c) pregãteºte desfãºurarea în bune condiþii a lucrãrilor
ºedinþelor consiliului, asigurând întocmirea în mod corespunzãtor a tuturor documentelor supuse dezbaterii;
d) propune preºedintelui convocarea ºedinþelor extraordinare;
e) supune aprobãrii consiliului regulamentul de funcþionare a acestuia;
f) stabileºte mãsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotãrârilor consiliului judeþean ºi analizeazã, periodic, stadiul îndeplinirii acestora.
Delegaþia permanentã îndeplineºte orice alte atribuþii stabilite prin lege sau prin regulamentul de funcþionare a consiliului judeþean, elaborat ºi aprobat cu respectarea
normelor legale.
Modul de organizare ºi de funcþionare a delegaþiei permanente se stabileºte prin regulamentul de funcþionare a
consiliului.
Secretarul judeþului este ºi secretarul delegaþiei permanente.Ò
79. Articolul 66 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 66. Ñ Preºedintele consiliului judeþean este ºeful
administraþiei publice judeþene ºi rãspunde de buna funcþionare a compartimentelor de specialitate din aparatul propriu
al consiliului judeþean, precum ºi a agenþilor economici de
sub autoritatea consiliului.
Preºedintele consiliului judeþean reprezintã judeþul în
relaþiile cu celelalte autoritãþi publice, cu persoane fizice ºi
juridice din þarã ºi din strãinãtate, precum ºi în justiþie.
Aparatul propriu al consiliului judeþean este subordonat
preºedintelui acestuia.Ò
80. Articolul 67 alineatul 1 literele b), f) ºi g) vor avea
urmãtorul cuprins:
”b) asigurã executarea hotãrârilor consiliului judeþean;Ò
”f) întocmeºte proiectul bugetului propriu al judeþului ºi
contul de încheiere a exerciþiului bugetar ºi le supune spre
aprobare consiliului;Ò
”g) numeºte, sancþioneazã ºi elibereazã din funcþie personalul din aparatul propriu al consiliului judeþean, în condiþiile legii.Ò
81. Articolul 69 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 69. Ñ Fiecare judeþ ºi municipiul Bucureºti au un
secretar, salarizat din bugetul judeþului, respectiv al municipiului Bucureºti. Secretarul este funcþionar public ºi are
studii superioare juridice sau administrative. Secretarul nu
poate fi membru al vreunui partid sau formaþiune politicã,
sub sancþiunea eliberãrii din funcþie.
Numirea secretarului se face de cãtre Departamentul
pentru Administraþie Publicã Localã, la propunerea consiliului judeþean, din iniþiativa preºedintelui acestuia, respectiv a
primarului general al municipiului Bucureºti.
Numirea se face pe bazã de examen sau de concurs
organizat, potrivit legii, de cãtre preºedintele consiliului
judeþean, respectiv de cãtre primarul general, în termen de
45 de zile de la data la care postul a devenit vacant. Din
comisia de examinare sau de concurs va face parte, în
mod obligatoriu, un reprezentant al Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã.
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Emiterea dispoziþiei de numire se va face în termen de
cel mult 10 zile de la primirea propunerii.
Eliberarea din funcþie, precum ºi sancþionarea disciplinarã a secretarului judeþului se fac de cãtre Departamentul
pentru Administraþie Publicã Localã, numai la propunerea
consiliului judeþean, adoptatã cu votul a cel puþin douã
treimi din numãrul consilierilor în funcþie, la iniþiativa preºedintelui acestuia sau a unei treimi din numãrul consilierilor.
Secretarului judeþului îi sunt aplicabile în mod corespunzãtor dispoziþiile prezentei legi privitoare la secretarul comunei ºi al oraºului.
Secretarul judeþului ºi cel al municipiului Bucureºti exercitã atribuþiile care revin, potrivit legii, judeþului ºi municipiului Bucureºti în domeniile stãrii civile, autoritãþii tutelare ºi
ocrotirii minorilor, coordonând compartimentele de specialitate din aparatul propriu al consiliului judeþean sau, dupã
caz, al municipiului Bucureºti, în al cãror obiect de activitate intrã aceste atribuþii.Ò
82. Articolul 70 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 70. Ñ Dispoziþiile prezentei legi privitoare la organizarea ºi funcþionarea consiliilor locale, precum ºi cele cu
privire la primar, cu excepþia celor referitoare la atribuþii, se
aplicã în mod corespunzãtor consiliului judeþean ºi preºedintelui acestuia.
Dizolvarea de drept a consiliului judeþean, în cazul în
care nu se întruneºte timp de 6 luni consecutiv, precum ºi
în situaþia în care numãrul consilierilor s-a redus sub jumãtate plus unul ºi nu se poate completa prin supleanþi, se
comunicã prefectului ºi Guvernului de cãtre secretarul judeþului. Dupã efectuarea verificãrilor necesare, Guvernul emite
o hotãrâre prin care ia act de dizolvarea consiliului judeþean.
Prevederile art. 25 alin. 5 ºi 6 se aplicã în mod corespunzãtor.
Pe perioada în care consiliul judeþean este dizolvat sau
nu s-a putut constitui potrivit legii, problemele curente,
aflate în competenþa preºedintelui acestuia, se rezolvã de
cãtre un împuternicit numit de Guvern, având calitatea de
funcþionar public.Ò
83. Dupã articolul 70 se introduce capitolul VI
”Administraþia publicã a municipiului BucureºtiÒ, cuprinzând
articolele 701Ñ704.
84. Articolul 701 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 701. Ñ Sectoarele municipiului Bucureºti se organizeazã ca subdiviziuni administrativ-teritoriale ale acestuia.Ò
85. Articolul 702 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 70 2 . Ñ Administraþia publicã a municipiului
Bucureºti se realizeazã de cãtre consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureºti ºi Consiliul General al
Municipiului Bucureºti, ca autoritãþi deliberative, precum ºi
de cãtre primarii sectoarelor municipiului Bucureºti ºi primarul general al municipiului Bucureºti, ca autoritãþi executive,
alese în condiþiile Legii privind alegerile locale.Ò
86. Articolul 703 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 703. Ñ Consiliile locale ale sectoarelor municipiului
Bucureºti funcþioneazã în condiþiile prevãzute în prezenta
lege pentru consiliile locale ale comunelor ºi oraºelor ºi
exercitã atribuþiile prevãzute pentru acestea, cu excepþia
celor de la art. 21 alin. 2 lit. b), c), f), m), v), x) ºi z).
Bugetele subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale
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municipiului Bucureºti se aprobã de cãtre consiliile locale
ale acestora, cu acordul Consiliului General al Municipiului
Bucureºti. Atribuþiile prevãzute la art. 21 alin. 2 lit. g), h),
i), j), k) ºi t) vor putea fi exercitate de cãtre consiliile locale
ale sectoarelor numai pe baza hotãrârii Consiliului General
al Municipiului Bucureºti.
Consiliul General al Municipiului Bucureºti se alege, se
constituie ºi funcþioneazã, în condiþiile prevãzute de dispoziþiile prezentei legi ºi de cele ale Legii privind alegerile
locale pentru consiliile locale, care se aplicã în mod
corespunzãtor.
Primarii ºi viceprimarii sectoarelor municipiului Bucureºti
funcþioneazã în condiþiile prevãzute de prezenta lege pentru
primarii ºi viceprimarii comunelor ºi oraºelor ºi exercitã atribuþiile stabilite prin prezenta lege pentru primarii ºi viceprimarii comunelor ºi oraºelor, cu excepþia celor prevãzute la
art. 43 alin. 1 lit. c), l) ºi m), care se exercitã numai de
cãtre primarul general al municipiului Bucureºti.
Hotãrârile Consiliului General al Municipiului Bucureºti ºi
dispoziþiile primarului general al municipiului Bucureºti sunt
obligatorii ºi pentru autoritãþile administraþiei publice organizate în sectoarele municipiului Bucureºti.
Primarul general al municipiului Bucureºti împreunã cu
primarii sectoarelor municipiului Bucureºti se întrunesc cel
puþin o datã pe lunã, la convocarea primarului general,
pentru a analiza modul în care sunt aduse la îndeplinire
hotãrârile Consiliului General al Municipiului Bucureºti ºi
dispoziþiile primarului general al municipiului Bucureºti, stabilind mãsurile corespunzãtoare. La ºedinþã participã ºi prefectul municipiului Bucureºti.
Consiliul General al Municipiului Bucureºti, primarul
general ºi viceprimarii municipiului Bucureºti exercitã atribuþiile prevãzute de lege pentru consiliile locale, pentru primarii ºi viceprimarii comunelor ºi oraºelor, care se aplicã
în mod corespunzãtor.
Autoritãþilor prevãzute la alin. 1 ºi 2 le sunt aplicabile în
mod corespunzãtor ºi prevederile art. 71Ñ95, 111 ºi 112
din prezenta lege.Ò
87. Articolul 704 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 704. Ñ Dispoziþiile art. 96Ñ110 privind pe prefectul
judeþului ºi Comisia administrativã se aplicã în mod corespunzãtor ºi prefectului municipiului Bucureºti ºi Comisiei
administrative organizate pe lângã prefecturã.Ò
88. Capitolul VI ”Bunuri ºi lucrãriÒ devine capitolul VII.
89. Articolul 72 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 72. Ñ Aparþin domeniului public de interes local
sau judeþean toate bunurile care, potrivit legii sau prin
natura lor, sunt afectate unei utilitãþi publice, sunt de uz
sau de interes public ºi nu au fost declarate de interes
naþional. Bunurile domeniului public de interes local sau
judeþean cuprind terenurile pe care sunt amplasate construcþii de interes public local sau judeþean, pieþele, reþelele
stradale, parcurile publice, clãdirile, monumentele de interes
public local sau judeþean, pãdurile ºi lacurile care, potrivit
legii, nu aparþin domeniului public de interes naþional. Pot
aparþine domeniului public de interes local sau judeþean ºi
alte bunuri dobândite de comunã, oraº sau judeþ, în condiþiile legii.Ò
90. Articolul 76 alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
”Consiliile locale ºi cele judeþene hotãrãsc ca bunurile
ce aparþin domeniului public sau privat, de interes local sau
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judeþean, dupã caz, sã fie date în administrarea regiilor
autonome ºi instituþiilor publice, sã fie concesionate ori sã
fie închiriate. De asemenea, ele hotãrãsc cu privire la cumpãrarea ºi vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judeþean, în condiþiile legii.Ò
91. Articolul 77 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 77. Ñ Consiliile locale ºi judeþene pot contracta, în
condiþiile legii, lucrãri ºi servicii de utilitate publicã, în limita
sumelor aprobate prin bugetul local ºi judeþean, dupã caz,
sau a listei publice realizate.Ò
92. Articolul 78 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 78. Ñ Consiliile locale ºi cele judeþene pot da în
folosinþã gratuitã, pe termen limitat, imobile din patrimoniul
lor societãþilor ºi instituþiilor de utilitate publicã sau de binefacere, recunoscute ca persoane juridice, în scopul îndeplinirii unor activitãþi care satisfac cerinþele cetãþenilor din
comunã, oraº sau judeþ.Ò
93. Articolul 79 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 79. Ñ Lucrãrile de construcþii ºi reparaþii de interes
public se executã pe teritoriul comunelor, oraºelor, municipiilor ºi judeþelor numai în baza unor documentaþii tehnicoeconomice avizate sau aprobate, dupã caz, de consiliul
local sau judeþean, potrivit legii.Ò
94. Articolul 80 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 80. Ñ Documentaþiile de urbanism ºi amenajare a
teritoriului privind comuna, oraºul ºi judeþul se elaboreazã,
se analizeazã ºi se aprobã în conformitate cu prevederile
legii.Ò
95. Capitolul VII ”Administrarea finanþelor publiceÒ devine
capitolul VIII.
96. La articolul 83 se introduce un nou alineat, care va
avea urmãtorul cuprins:
”Autoritãþile administraþiei publice locale au dreptul la
resurse proprii, suficiente, proporþional cu competenþele ce
le revin potrivit legii, de care pot dispune în mod liber.Ò
97. Dupã articolul 84 se introduce articolul 841, care va
avea urmãtorul cuprins:
”Art. 841. Ñ Repartizarea pe unitãþi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din impozite ºi a transferurilor din
bugetul de stat, stabilite anual prin legea bugetului de stat,
se realizeazã de cãtre consiliul judeþean împreunã cu direcþia generalã judeþeanã a finanþelor publice ºi controlului
financiar de stat, dupã consultarea primarilor ºi a reprezentanþilor consiliilor locale.
Sumele repartizate unitãþilor administrativ-teritoriale conform alin. 1 se folosesc potrivit destinaþiei ºi eºalonãrii stabilite prin bugetul aprobat de consiliul local sau judeþean.Ò
98. Articolul 87 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 87. Ñ Pentru funcþionarea unor servicii publice
locale sau judeþene, create în interesul locuitorilor, consiliile
locale ºi judeþene stabilesc taxe speciale, potrivit legii.
Cuantumul taxelor speciale se stabileºte pentru a acoperi cel puþin sumele investite ºi cheltuielile curente de
întreþinere a acestor servicii.Ò
99. Dupã articolul 88 se introduce articolul 881, care va
avea urmãtorul cuprins:
”Art. 881. Ñ Constatarea, aºezarea ºi urmãrirea încasãrii veniturilor bugetelor locale se realizeazã prin organele
fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finanþelor sau
prin organele proprii ale consiliilor locale ºi judeþene, în
condiþiile legii.Ò

100. Articolul 90 alineatul 2 va avea urmãtorul cuprins:
”Hotãrârile consiliilor privind contractarea împrumuturilor
pe termen lung se supun aprobãrii locuitorilor din unitãþile
administrativ-teritoriale respective.Ò
101. Articolul 91 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 91. Ñ În bugetele locale ºi judeþene se înscriu, la
capitolul cheltuieli, ºi sumele necesare pentru salarizarea
preºedintelui ºi a vicepreºedinþilor consiliilor judeþene, primarilor, viceprimarilor, secretarilor, precum ºi pentru acordarea indemnizaþiilor de ºedinþã pentru consilieri, în
condiþiile stabilite prin regulamentele acestor consilii pentru
plata funcþionarilor din aparatul propriu al consiliului local ºi
judeþean, precum ºi pentru reprezentare ºi protocol.Ò
102. Articolul 92 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 92. Ñ În fiecare buget local ºi judeþean se va prevedea distinct fondul de rezervã din care se pot aproba
credite suplimentare, potrivit legii, care se utilizeazã în
cazul în care creditele deschise prin buget pentru necesitãþi
curente nu sunt suficiente.Ò
103. Articolul 94 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 94. Ñ Primarul ºi preºedintele consiliului judeþean
întocmesc, prin aparatul propriu, ºi prezintã spre aprobare
consiliilor contul de încheiere a exerciþiului bugetar.Ò
104. Capitolul VIII ”PrefectulÒ devine capitolul IX.
105. Articolul 96 alineatele 1 ºi 2 vor avea urmãtorul
cuprins:
”Guvernul numeºte câte un prefect, ca reprezentant al
sãu, în fiecare judeþ ºi în municipiul Bucureºti.Ò
”Prefectul este ajutat de un subprefect. La municipiul
Bucureºti, prefectul este ajutat de doi subprefecþi.Ò
106. La articolul 96 se introduce un alineat final, care
va avea urmãtorul cuprins:
”Pe toatã durata îndeplinirii funcþiei de prefect ºi de subprefect, contractul de muncã al acestora la instituþiile
publice sau la agenþii economici cu capital majoritar de stat
se suspendã.Ò
107. Articolul 98 alineatul 2 va avea urmãtorul cuprins:
”Între prefecþi, pe de o parte, ºi consiliile locale, judeþene ºi primari, pe de altã parte, nu existã raporturi de
subordonare.Ò
108. Articolul 99 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 99. Ñ Prefectul conduce serviciile publice descentralizate ale ministerelor ºi ale celorlalte organe centrale din
unitãþile administrativ-teritoriale.Ò
109. Articolul 100 alineatul 1 literele c) ºi f) vor avea
urmãtorul cuprins:
”c) avizeazã numirea sau eliberarea din funcþie a conducãtorilor serviciilor publice descentralizate ale ministerelor
ºi ale celorlalte organe centrale din unitãþile administrativteritoriale;Ò
”f) prezintã, anual, Guvernului, un raport asupra stãrii
generale economice, sociale, culturale ºi administrative a
judeþului, inclusiv realizarea programului de guvernare.Ò
110. Articolul 101 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 101. Ñ În exercitarea controlului cu privire la legalitatea actelor autoritãþilor administraþiei publice locale ºi
judeþene, prefectul poate ataca, în faþa instanþei de contencios administrativ, actele acestora, precum ºi pe cele ale
preºedintelui consiliului judeþean, cu excepþia celor de gestiune curentã, dacã le considerã ilegale. Actul atacat este
suspendat de drept.
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Cu 10 zile înaintea introducerii acþiunii, prefectul va solicita autoritãþilor administraþiei publice locale ºi judeþene, cu
motivarea necesarã, sã reanalizeze actul socotit ilegal, în
vederea modificãrii sau, dupã caz, a revocãrii acestuia.
Introducerea acþiunii de cãtre prefect se face în termen
de 30 de zile de la comunicarea actului, potrivit prevederilor art. 49 lit. g). Termenul de 30 de zile este termen de
decãdere. Acþiunea este scutitã de taxa de timbru.Ò
111. Articolul 102 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 102. Ñ Prefectul prezintã, anual, consiliului judeþean sau Consiliului General al Municipiului Bucureºti, o
informare cu privire la activitatea desfãºuratã de serviciile
publice descentralizate ale ministerelor ºi ale celorlalte
organe centrale organizate în judeþ ºi în municipiul
Bucureºti.Ò
112. La articolul 105 se introduc douã alineate noi, care
vor avea urmãtorul cuprins:
”Prefectul, subprefectul ºi aparatul propriu îºi desfãºoarã
activitatea în prefecturã. Prefectura ºi, dupã caz, consiliul
judeþean ºi aparatul propriu al acestuia îºi au sediul în
Palatul administrativ, proprietate publicã de interes naþional,
care este situat în municipiul reºedinþã de judeþ.Ò
”Persoanele din aparatul propriu al prefecturii ºi, respectiv, al consiliului judeþean se supun reglementãrilor cuprinse
în statutul funcþionarilor publici.Ò
113. Articolul 106 alineatul 2 va avea urmãtorul cuprins:
”Comisia administrativã este compusã din: prefect Ñ ca
preºedinte Ñ, preºedintele consiliului judeþean sau, dupã
caz, primarul general al municipiului Bucureºti, primarul
municipiului reºedinþã de judeþ ºi conducãtorii serviciilor
publice descentralizate ale ministerelor ºi ale celorlalte
organe centrale organizate la nivelul judeþului ºi al municipiului Bucureºti, precum ºi directorii sucursalelor regiilor
autonome de interes naþional din judeþele respective.Ò
114. Articolul 107 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 107. Ñ Comisia administrativã se convoacã de
cãtre prefect, din proprie iniþiativã, sau la cererea preºedintelui consiliului judeþean, respectiv a primarului general al
municipiului Bucureºti, trimestrial ºi ori de câte ori este
necesar. La lucrãrile comisiei vor fi invitaþi primari ai localitãþilor din judeþ, precum ºi orice alte persoane a cãror prezenþã este apreciatã ca necesarã.
115. Articolul 108 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 108. Ñ Comisia administrativã elaboreazã, anual,
pe baza programului de guvernare, propriul program al
judeþului sau al municipiului Bucureºti, pe care îl comunicã
serviciilor publice descentralizate ale ministerelor ºi ale
celorlalte organe centrale din unitãþile administrativ-teritoriale, regiilor autonome de interes naþional ºi sucursalelor
acestora din judeþul respectiv, precum ºi, spre informare,
autoritãþilor administraþiei publice locale ºi judeþene.
Comisia administrativã sprijinã serviciile publice descentralizate ale ministerelor ºi ale celorlalte organe centrale
organizate la nivelul judeþului ºi al municipiului Bucureºti,
activitatea regiilor autonome de interes naþional sau a
sucursalelor acestora cu activitãþi pe teritoriul judeþului, precum ºi pe cele ale administraþiei publice judeþene.Ò
116. Articolul 109 alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
”În activitatea sa, Comisia administrativã adoptã, prin vot
deschis, hotãrâri care se semneazã de cãtre preºedinte ºi
sunt obligatorii pentru serviciile publice descentralizate ale
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ministerelor ºi ale celorlalte organe centrale organizate în
judeþe ºi în municipiul Bucureºti.Ò
117. Articolul 110 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 110. Ñ Divergenþele dintre serviciile publice descentralizate ale ministerelor ºi ale celorlalte organe centrale
organizate în judeþe sau în municipiul Bucureºti ºi autoritãþile administraþiei publice judeþene se mediazã de cãtre
Guvern.Ò
118. Dupã articolul 110 se introduc articolele 1101 ºi
1102, care vor avea urmãtorul cuprins:
”Art. 1101. Ñ Ministerele ºi celelalte organe centrale au
obligaþia sã comunice ºi prefecþilor ordinele ºi celelalte dispoziþii ºi îndrumãri pe care le transmit serviciilor publice
descentralizate.Ò
”Art. 1102. Ñ Asigurarea aducerii la îndeplinire a atribuþiilor care revin Guvernului cu privire la administraþia publicã
localã, inclusiv controlul exercitãrii de cãtre primar a
atribuþiilor delegate, se realizeazã de cãtre Departamentul
pentru Administraþie Publicã Localã, care propune
Guvernului luarea mãsurilor corespunzãtoare.Ò
119. Capitolul IX ”Dispoziþii tranzitorii ºi finaleÒ devine
capitolul X.
120. Articolul 111 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 111. Ñ În exercitarea mandatului, consilierii locali
ºi judeþeni, precum ºi primarii ºi viceprimarii sunt în serviciul colectivitãþii locale.
Consilierii locali ºi judeþeni, primarii ºi viceprimarii se
bucurã de protecþia acordatã de legea privind statutul aleºilor locali.Ò
121. Articolul 112 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 112. Ñ Primarii ºi viceprimarii, primarul general al
municipiului Bucureºti, preºedinþii ºi vicepreºedinþii consiliilor
judeþene, consilierii, secretarii ºi personalul din aparatul propriu al consiliilor locale ºi judeþene rãspund, dupã caz,
material, civil, administrativ sau penal, pentru faptele sãvârºite în exercitarea atribuþiilor care le revin, în condiþiile legii.
Prevederile alin. 1 se aplicã ºi prefecþilor, subprefecþilor
ºi personalului din aparatul propriu al prefecturilor.Ò
122. Dupã articolul 112 se introduce articolul 1121, care
va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 112 1. Ñ Prefectul, subprefectul, preºedintele ºi
vicepreºedinþii consiliului judeþean, primarul general al municipiului Bucureºti, primarii ºi viceprimarii nu pot fi reprezentanþi ai statului în adunãrile generale ale acþionarilor de la
societãþile comerciale cu capital majoritar de stat ºi nu pot
face parte din consiliile de administraþie ale regiilor
autonome.Ò
123. Articolul 113 alineatele 1, 2 ºi 3 se abrogã.
124. Articolul 113 alineatele 4 ºi 5 vor avea urmãtorul
cuprins:
”De la data intrãrii în vigoare a prezentei legi ºi pânã la
noua organizare administrativ-teritorialã a þãrii, sectorul agricol Ilfov se va numi judeþul Ilfov.Ò
”Serviciile publice descentralizate ale ministerelor ºi ale
celorlalte organe centrale din municipiul Bucureºti funcþioneazã ºi pentru judeþul Ilfov.Ò
125. Articolul 114 se abrogã.
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126. Articolul 115 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 115. Ñ Defalcarea ºi trecerea în proprietatea
comunelor, oraºelor sau, dupã caz, a judeþelor, a bunurilor
ºi valorilor de interes local din domeniul public ºi privat al
statului se fac prin hotãrâre a Guvernului, în condiþiile legii
patrimoniului public ºi privat.Ò
127. Dupã articolul 115 se introduc articolele 1151 ºi
1152, care vor avea urmãtorul cuprins:
”Art. 1151. Ñ Pânã la intrarea în vigoare a statutului
funcþionarilor publici, secretarul unitãþii administrativ-teritoriale poate contesta, la instanþa de contencios administrativ,
actele privind eliberarea din funcþie sau sancþionarea sa
disciplinarã.
Secretarii consiliilor locale ºi judeþene, în funcþie la data
prezentei legi, devin secretari ai comunei, oraºului, subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului Bucureºti, respectiv ai judeþului în care funcþioneazã, fãrã vreo altã
formalitate.Ò
”Art. 1152. Ñ Consiliile locale ºi judeþene, precum ºi primarii aleºi în cursul unei legislaturi, ca urmare a dizolvãrii
unor consilii sau devenirii vacante a unor posturi de primari, nou-aleºii încheie mandatul predecesorilor.
Prevederile alin. 1 se aplicã consilierilor ºi primarilor
aleºi în cursul actualei legislaturi.Ò
128. Articolele 116 ºi 117 se abrogã.

129. Articolul 118 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 118. Ñ Legea nr. 57/1968 privind organizarea ºi
funcþionarea consiliilor populare, Legea nr. 5/1990 privind
administrarea judeþelor, muncipiilor, oraºelor ºi comunelor
pânã la organizarea de alegeri locale ºi Hotãrârea
Guvernului nr. 932/1990 privind Îndrumarul pentru aducerea
la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 5/1990, precum ºi
orice alte dispoziþii contrare se abrogã.Ò
130. Dupã articolul 118 se introduce articolul 1181, care
va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 1181. Ñ Prezenta lege intrã în vigoare pe data
constituirii autoritãþilor administraþiei publice locale rezultate
în urma alegerilor locale din anul 1996, cu excepþia art. 14
ºi 56 care se aplicã o datã cu publicarea legii în Monitorul
Oficial al României.Ò
Art. II. Ñ Sintagma secretar al consiliului local sau judeþean din cuprinsul legii se înlocuieºte, dupã caz, cu sintagma secretar al comunei, oraºului, sectorului municipiului
Bucureºti sau al judeþului.
Art. III. Ñ Legea administraþiei publice locale
nr. 69/1991, cu modificãrile ºi completãrile aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al
României, dându-se articolelor ºi alineatelor o numerotare
corespunzãtoare.

Aceastã lege a fost adoptatã în ºedinþa comunã a Camerei Deputaþilor ºi Senatului din 3 aprilie 1996, cu respectarea
prevederilor art. 74 alin. (1) ºi ale art. 76 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

PREªEDINTELE SENATULUI

ADRIAN NÃSTASE

prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

Bucureºti, 12 aprilie 1996.
Nr. 24.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea ºi completarea
Legii administraþiei publice locale nr. 69/1991
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru modificarea ºi completarea
Legii administraþiei publice locale nr. 69/1991 ºi se dispune publicarea ei în
Monitorul Oficial al României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 12 aprilie 1996.
Nr. 63.
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CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

DECIZIE
privind neconstituþionalitatea unor prevederi din Legea pentru modificarea ºi completarea
Legii administraþiei publice locale nr. 69/1991
Curtea Constituþionalã a fost sesizatã, la data de 10
aprilie 1996, de 27 de senatori, ºi anume: G‡bor MŽnyhŽrt
Hajdœ, DŽnes Seres, K‡roly Ferenc Szab—, Lajos Magyari,
Tiberiu ªtefan Incze, Zolt‡n Hosszœ, G‡bor Kozsok‡r,
ªerban Sãndulescu, Vasile Vetiºanu, Adrian Dumitru
Popescu Necºeºti, Ion Manea, Andrei Potcoavã, Ioan Paul
Popescu, Ioan Lup, Mihail Buracu, Maria Matilda Þeþu,
Dumitru Cãlueanu, Florin Buruianã, Tãnase Tãvalã, Iosif
Csap—, Ion Coja, Andrei Þugulea, Dumitru Mugurel
Cerãceanu, Vasile Strîmbu, Gheorghe Rãboacã, Gheorghe
Frunda ºi Mark— BŽla, în legãturã cu neconstituþionalitatea
prevederilor art. I pct. 112 al Legii pentru modificarea ºi
completarea Legii nr. 69/1991, precum ºi a prevederilor
alin. 3 al art. 54 al Legii nr. 69/1991, astfel cum au fost
modificate prin art. I pct. 65 al aceleiaºi legi.
În sesizare se considerã cã prevederile art. I pct. 112
al Legii pentru modificarea ºi completarea Legii nr.
69/1991, referitoare la instituirea Prefecturii, sunt neconstituþionale, pentru urmãtoarele motive:
Ñ crearea unei noi instituþii, Prefectura, este contrarã
art. 122 din Constituþie, ce a avut în vedere numai instituþia ”prefectului, ca reprezentant al Guvernului pe plan local,
cu atribuþia de a conduce serviciile publice descentralizateÒ,
ale ministerelor ºi celorlalte organe centrale; de asemenea,
se aratã cã prin dispoziþia criticatã, Prefectura ”ar dobândi
acelaºi rang cu cel al consiliului judeþeanÒ, ceea ce este
contrar statutului legal al consiliului judeþean;
Ñ precizarea cã Palatul administrativ în care îºi au
sediul prefectura ºi consiliul judeþean constituie ”proprietate
publicã de interes naþionalÒ este contrarã art. 135 din
Constituþie, potrivit cãruia proprietatea este publicã sau privatã, iar proprietatea publicã poate sã aparþinã numai statului sau unitãþilor administrativ-teritoriale; se considerã, de
aceea, cã scopul urmãrit a fost ”trecerea Palatului administrativ judeþean în puterea Guvernului, reprezentat de prefectÒ, ceea ce este contrar ”principiului constituþional al
autonomiei locale, consacrat prin art. 119Ò, precum ºi prevederilor art. 120 alin. (1) ºi art. 121 din Constituþie;
Ñ încãlcarea prevederilor art. 135 alin. (3) ºi alin. (4)
din Constituþie, din cuprinsul cãrora rezultã cã ”natura sau
destinaþia bunurilor constituie criteriul pentru determinarea
apartenenþei la stat sau la unitãþile administrativ-teritoriale a
bunurilor proprietate publicãÒ, ceea ce este contrar trecerii
palatului judeþean în proprietatea publicã a statului, administratã de Guvern.

De asemenea, prin sesizare se considerã cã prevederile
alin. 3 al art. 54, astfel cum au fost modificate prin art. I
pct. 65 din legea modificatoare, constituie ”o restricþie vãdit
neconstituþionalãÒ.
În temeiul art. 18 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 s-au
cerut punctele de vedere ale preºedinþilor celor douã
Camere ale Parlamentului ºi al Guvernului.
În punctul de vedere al preºedintelui Camerei
Deputaþilor se aratã cã obiecþia de neconstituþionalitate este
nefondatã, deoarece, cu referire la art. I pct. 112 din lege,
scopul urmãrit a fost de a se defini ”sediul, în care prefectul, subprefectul ºi aparatul propriu îºi desfãºoarã activitateaÒ, iar menþiunea ”consiliul judeþean ºi aparatul propriu al
acestuia îºi au sediul în Palatul administrativÒ nu are sensul de a situa la acelaºi nivel prefectura ºi consiliul judeþean, ci numai de a se preciza ”cã acestea pot sãlãºlui,
dacã este cazul, sub acelaºi acoperãmânt, în Palatul
administrativÒ.
În ce priveºte expresia ”proprietate publicã de interes
naþionalÒ se aratã cã aceasta nu constituie ”un atentat la
principiul autonomiei localeÒ, cum susþin autorii sesizãrii, ci
numai consacrarea proprietãþii publice a statului asupra clãdirii Palatului administrativ, ceea ce este conform prevederilor art. 135 din Constituþie, care permite legiuitorului ”sã
stabileascã bunurile proprietate publicã aparþinãtoare statului
sau unitãþilor administrativ-teritorialeÒ. În legãturã cu critica
adusã art. I pct. 65 din lege, se învedereazã compatibilitatea acestor prevederi cu ”dispoziþiile art. 13 din Constituþie,
potrivit cãrora, în România, limba oficialã este limba
românãÒ, în mod curent prin limbã oficialã înþelegându-se
”limba folositã în raporturile dintre autoritãþile publice ºi
cetãþeniÒ, astfel încât însoþirea cererii fãcute în limba
maternã de traducerea în limba românã nu poate fi consideratã ca fiind neconstituþionalã.
În punctul de vedere al preºedintelui Senatului se considerã cã ”sesizarea este neîntemeiatãÒ, întrucât ”instituirea
prefecturii ca instituþie nu este contrarã ConstituþieiÒ, fiind
tradiþionalã în administraþia româneascã, uzitatã ºi în alte
state ºi folositã în limbajul curent de cãtre populaþie; prefectura reprezintã ”unitatea serviciilor ºi a întregului aparat
propriu al acestei instituþiiÒ, terminologie folositã ºi pentru
Preºedinþia României; în acelaºi sens, se considerã cã ”instituirea unei instituþii nu este problemã de ordin constituþional, ci de dezvoltare a principiilor Constituþiei, prin lege
organicã, condiþie îndeplinitãÒ. În ce priveºte regimul juridic
al sediilor prefecturilor, se considerã cã acesta este constituþional, þinând seama de valoarea arhitectonicã a clãdirilor
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respective, de necesitatea de a fi conservate ºi de a nu
putea fi concesionate sau închiriate unor agenþi economici,
partide politice etc., ca în prezent, cu scopul de a se prezerva astfel ”autoritatea ºi prestigiul administraþiei publice
judeþeneÒ. Se considerã, totodatã, nejustificatã concluzia
referitoare la egalizarea nivelurilor la care se aflã prefectura
ºi consiliul judeþean. În ce priveºte critica legatã de obligaþia traducerii în limba românã a cererilor cetãþenilor aparþinând minoritãþilor naþionale, scrise în limba maternã, se
precizeazã cã aceastã susþinere este neconstituþionalã, fiind
contrarã prevederilor art. 13, potrivit cãrora limba oficialã
este limba românã, ºi urmãrind ”ca, indirect, sã se instituie
în administraþie a doua limbã oficialã ºi chiar atâtea limbi
oficiale câte minoritãþi etnice existãÒ.
În punctul de vedere al Guvernului se aratã cã textele
legale ce fac obiectul sesizãrii sunt constituþionale. În acest
sens, se considerã cã folosirea la art. I pct. 112 din lege a
”noþiunii de prefecturã nu are o semnificaþie instituþionalã,
întrucât, prin lege, nu i se stabilesc competenþe ºi nici nu i
se atribuie personalitate juridicãÒ, ceea ce corespunde tradiþiei din perioada interbelicã pentru definirea locului în care
”aparatul propriu al prefectuluiÒ îºi desfãºoarã activitatea,
”terminologie intratã deja în uzul publicÒ. O situaþie asemãnãtoare este ºi în cazul Preºedinþiei ”care defineºte, potrivit
Legii nr. 1/1990, aparatul de lucru al Preºedintelui
RomânieiÒ. De aceea faptul cã ”Prefectura are, de regulã,
acelaºi sediu cu consiliul judeþean nu poate însemna, în
nici un caz, punerea semnului egalitãþii între acesteaÒ. De
asemenea, se precizeazã cã ”noþiunea de prefecturã este
folositã ºi în alte þãri europene (Franþa, Italia etc.)Ò.
În legãturã cu critica fãcutã în sesizare, referitoare la
noþiunea de proprietate publicã de interes naþional, în sensul cã astfel s-ar fi creat ”o nouã formã de proprietateÒ, se
aratã cã aceastã terminologie nu este contrarã art. 135
alin. (3) din Constituþie, distincþia dintre proprietatea publicã
a statului sau a unitãþilor administrativ-teritoriale putând fi
concretizatã prin lege. Încadrarea palatelor administrative ”în
categoria bunurilor publice de interes naþional se justificã
prin importanþa arhitectonicã (unele dintre acestea fiind
introduse în patrimoniul cultural-naþional) ºi destinaþie,
neconstituind o ºtirbire a autonomiei localeÒ, ci, dimpotrivã,
o garanþie pentru buna funcþionare a consiliilor locale,
þinând seama ”cã în unele cazuri în palatele administrative
s-au acordat spaþii, în mod cu totul nejustificat, unor firme
ºi instituþii particulare, în condiþiile în care unele servicii
descentralizate nu aveau birourile strict necesareÒ.
În ce priveºte critica adusã prevederilor art. 54 alin. 3
din Legea nr. 69/1991, astfel cum au fost modificate prin
art. I pct. 65 din lege, în sensul cã cererile persoanelor
aparþinând minoritãþilor naþionale, formulate în limba
maternã, trebuie însoþite ºi de traducerea în limba românã,
se aratã cã susþinerea din sesizare ”nu are nici o justificareÒ, þinând seama de prevederile art. 13 din Constituþie,
potrivit cãrora limba oficialã este limba românã, ºi cã
”Prevederea legalã contestatã este, în realitate, instituitã în
favoarea minoritãþilor naþionale, întrucât permite autoritãþilor

publice locale sã cunoascã imediat ºi concret conþinutul
solicitãrilor ºi sã le soluþioneze cu operativitate maximãÒ.
Curtea constatã cã, potrivit prevederilor art. 144 lit. a)
din Constituþie, ale art. 12, art. 17 ºi urmãtoarele din Legea
nr. 47/1992 privind organizarea ºi funcþionarea Curþii
Constituþionale, este competentã sã se pronunþe asupra
constituþionalitãþii alin. 3 al art. 54 din Legea nr. 69/1991,
astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 65 din legea de
modificare ºi completare a acestei legi, precum ºi a constituþionalitãþii prevederilor art. I pct. 112 al legii modificatoare.
Faþã de cele arãtate,
CURTEA,

þinând seama de sesizarea grupului de senatori, de punctele de vedere ale preºedintelui Camerei Deputaþilor,
preºedintelui Senatului ºi al Guvernului, de raportul judecãtorului-raportor, precum ºi de prevederile din Legea pentru
modificarea ºi completarea Legii nr. 69/1991, ce fac obiectul sesizãrii, raportate la dispoziþiile Constituþiei, reþine urmãtoarele:
În motivarea obiecþiei de neconstituþionalitate privind prevederile alin. 3 al art. 54 din Legea nr. 69/1991, astfel cum
au fost modificate prin art. I pct. 65 al legii ce face obiectul sesizãrii, se aratã cã obligaþia cetãþenilor aparþinând
minoritãþilor naþionale care formuleazã o cerere în limba
maternã, de a o însoþi de o traducere în limba românã, ar
reprezenta ”o restricþie vãdit neconstituþionalãÒ.
Posibilitatea acestor cetãþeni de a formula cereri în
limba maternã este consideratã, în sesizare, ca fiind în
concordanþã cu dreptul la identitate, consacrat prin art. 6
alin. (1) din Constituþie. Ataºarea la cerere a unei traduceri
în limba românã nu este, însã, contrarã acestui drept, dimpotrivã previne o posibilã discriminare, în defavoarea
cetãþenilor aparþinând minoritãþilor naþionale, a cãror cerere
formulatã în faþa unei autoritãþi ce nu cunoaºte limba lor
maternã ar fi inevitabil soluþionatã într-un termen mai lung
ºi în condiþii dezavantajoase faþã de ceilalþi cetãþeni.
Accesul egal al cetãþenilor, fãrã nici o discriminare, la toate
autoritãþile publice, este un principiu constituþional consacrat
de art. 16 alin. (1). În sesizare nu se menþioneazã motivele
de ordin constituþional pentru care soluþia legalã criticatã
este consideratã ca ”vãdit neconstituþionalãÒ. Rezultã, însã,
din analiza prevederii respective, cã aceastã soluþie este în
concordanþã cu principiul egalitãþii cetãþenilor în faþa autoritãþii publice ºi cu prevederile art. 13 din Constituþie, potrivit
cãrora limba oficialã este limba românã. Obligaþia traducerii
cererii în limba românã asigurã autoritãþilor publice posibilitatea rezolvãrii petiþiilor ce le sunt adresate potrivit art. 47
din Constituþie ºi corespunde imperativelor art. 48 alin. (1)
din Constituþie, întrucât nesoluþionarea în termen legal a
unei cereri constituie o vãtãmare adusã persoanei într-un
drept al sãu de cãtre o autoritate publicã.
Prin art. I pct. 112 din legea modificatoare s-au introdus
douã alineate la art. 105 din Legea nr. 69/1991, în care se
prevãd urmãtoarele: ”Prefectul, subprefectul ºi aparatul propriu îºi desfãºoarã activitatea în prefecturã. Prefectura ºi,
dupã caz, consiliul judeþean ºi aparatul propriu al acestuia

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 76

15

îºi au sediul în Palatul administrativ, proprietate publicã de constituþionale invocate în sesizare. Aceastã caracterizare
interes naþional, care este situat în municipiul reºedinþã de este concordantã însã cu prevederile art. 72 din Legea
judeþ.
nr. 69/1991 Ñ astfel cum a fost modificatã prin legea ce
Persoanele din aparatul propriu al prefecturii ºi, respec- face obiectul sesizãrii Ñ care, referindu-se la domeniul
tiv, al consiliului judeþean, se supun reglementãrilor din sta- public, aratã cã acesta poate fi de interes local, judeþean
tutul funcþionarilor publiciÒ.
ori de interes naþional.
În sesizare se aratã cã prin aceastã prevedere este
În orice caz, nu se poate nega legiuitorului competenþa
instituþionalizatã prefectura, ceea ce ar fi contrar art. 122 de a caracteriza un anumit bun proprietate publicã ca fiind
din Constituþie, ce are în vedere numai prefectul, ca repre- de interes naþional, cum este în cazul de faþã, cât timp
zentant al Guvernului pe plan local. Motivul invocat este astfel nu-i modificã regimul sãu constituþional.
nefondat. Potrivit prevederii legale sus-menþionate, prefecSe mai susþine, în sesizare, cã precizarea caracterului
tura nu se substituie prefectului, ca reprezentant al ”naþionalÒ al proprietãþii publice asupra Palatului administrativ
Guvernului pe plan local, ceea ce ar fi neconstituþional. ar fi contrarã autonomiei locale, consacratã prin art. 119,
Aceastã prevedere asigurã numai consacrarea unei struc- art. 120 ºi art. 121 din Constituþie. Principiul autonomiei
turi administrative fãrã de care prefectul nu ºi-ar putea
locale, inclusiv în ceea ce priveºte consiliul judeþean, se
aduce la îndeplinire prerogativele ce îi revin potrivit
reflectã în modul de constituire, prin alegere, a autoritãþilor
Constituþiei ºi legii. De altfel, nici o dispoziþie constituþionalã
locale, în atribuþiile, competenþele ºi rãspunderile lor faþã de
nu interzice posibilitatea înfiinþãrii unei autoritãþi autonome.
cetãþeni ºi de stat, în administrarea, cu respectarea legii, a
De asemenea, nu rezultã din nici o dispoziþie a legii crititreburilor publice pe plan local.
cate cã prin înfiinþarea prefecturii aceasta ar dobândi un
Se mai susþine în sesizare cã aceastã caracterizare a
rang egal cu cel al consiliului judeþean. Motivul invocat în
proprietãþii publice asupra Palatului administrativ, ca fiind de
sesizare este acela cã amândouã aceste instituþii Ñ preinteres naþional, nu concordã cu prevederile art. 72 din
fectura ºi consiliul judeþean Ñ ocupã aceeaºi clãdire, ceea
Legea nr. 69/1991 privind împãrþirea domeniului public în
ce nu poate, însã, în nici un fel, justifica concluzia cã ar
avea un rang egal, cât timp rolul, atribuþiile ºi competen- domeniu de interes local, judeþean sau naþional, în funcþie
de criteriul ”naturii sau destinaþiei bunurilorÒ, care coresþele lor legale sunt diferite ºi specifice.
În sesizare se mai susþine cã precizarea, în sensul cã punde prevederilor art. 135 alin. (3) ºi alin. (4) din
”Palatul administrativ este proprietate publicã de interes Constituþie. Aceste douã criterii Ñ natura sau destinaþia
naþionalÒ, ar fi neconstituþionalã, deoarece o asemenea bunurilor Ñ sunt într-adevãr consacrate de art. 72 din
caracterizare pentru proprietatea publicã nu se regãseºte în Legea nr. 69/1991, dar aceasta nu împiedicã cu nimic ca
prevederile art. 135 din Constituþie, potrivit cãrora proprieta- legiuitorul sã se abatã de la propria sa reglementare. De
tea este publicã sau privatã, iar proprietatea publicã apar- asemenea, cele douã criterii menþionate nu sunt contrare
þine statului sau unitãþilor administrativ-teritoriale. Nici acest Constituþiei, ceea ce, însã, nu înseamnã Ñ aºa cum se
motiv de neconstituþionalitate nu este întemeiat. susþine în sesizare Ñ cã ar fi impuse de prevederile art. 135
Caracterizarea proprietãþii publice, cu referire la un anumit alin. (3) ºi alin. (4), care privesc exclusiv pe titularul probun, ca fiind de interes naþional, nu schimbã natura acestei prietãþii publice ºi bunurile ce fac obiectul sãu, nu ºi criteriproprietãþi ºi nici nu modificã caracteristicile sale constitu- ile de departajare a bunurilor între proprietatea publicã a
þionale, astfel încât nu poate fi contrarã prevederilor statului ºi a unitãþilor administrativ-teritoriale.
Faþã de cele arãtate, în temeiul art. 6 alin. (1), art. 13, art. 16, alin. (1), art. 47, art. 48 alin. (1), art. 119,
art. 120, art. 121, art. 122, art. 135 alin. (3) ºi (4) ºi art. 144 lit. a) din Constituþie,
CURTEA,

În numele legii
DECIDE:

Constatã cã prevederile art. I din Legea pentru modificarea ºi completarea Legii administraþiei publice locale
nr. 69/1991, punctul 65, referitor la alin. 3 al art. 54 din Legea nr. 69/1991, ºi punctul 112 sunt constituþionale.
Decizia se comunicã Preºedintelui României.
Deliberarea a avut loc la data de 11 aprilie 1996 ºi la ea au participat Ioan Muraru, preºedinte, Costicã Bulai, Viorel Mihai
Ciobanu, Mihai Constantinescu, Ioan Deleanu, Lucian Stângu, Florin Bucur Vasilescu ºi Victor Dan Zlãtescu, judecãtori.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. IOAN MURARU
Magistrat-asistent,
Valer-Vasilie Bicã
Bucureºti, 11 aprilie 1996.
Nr. 40.

ÎN ATENÞIA CELOR INTERESAÞI:
ABONAÞI ªI ALÞI CITITORI!
Prin Hotãrârea Guvernului nr. 358/1991, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 137 din 1 iulie 1991, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 13 aprilie
1994, a fost înfiinþatã Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, sub autoritatea Camerei Deputaþilor,
care are obligaþia publicãrii în Monitorul Oficial al României a actelor normative, nepublicarea lor
atrãgând inexistenþa acestora.
Pentru a cunoaºte legislaþia ce a fost adoptatã dupã Revoluþia din Decembrie 1989,
pentru a fi informaþi cu privire la dezbaterile parlamentare, pentru a putea contacta partenerul de
afaceri pe care îl doriþi, pentru efectuarea formalitãþilor de publicitate prevãzute de lege, Regia
Autonomã ”Monitorul OficialÒ, cu sediul în Bucureºti, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, prin Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti, str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, invitã societãþile comerciale, întreprinzãtorii particulari din þarã ºi din strãinãtate, precum ºi
pe toþi cei interesaþi, sã se adreseze în acest scop, zilnic, între orele 8,00Ñ15,00, iar vinerea,
între orele 8,00Ñ13,00, la telefon 211.57.30 sau direct la sediul acestuia.
Aducem, pe aceastã cale, la cunoºtinþã cã, începând cu data de 1 ianuarie 1996, preþurile practicate de regie pentru publicaþiile sale, la care puteþi face abonamente la oficiile poºtale
sau la filialele societãþilor comerciale: RODIPET Ñ S.A. (telefon 400.15.10), AMCO PRES Ñ
S.R.L. (telefon 643.93.90) ºi GEMINA PRES Ñ S.R.L. (telefon 628.33.73), sunt urmãtoarele:

Nr.
crt.

Denumirea publicaþiei

Valoarea
abonamentului trimestrial
Ñ lei Ñ

Valoarea
abonamentului anual
Ñ lei Ñ
Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

121.000

30.250

33.275

36.600

40.260

75.000

ÑÑ

ÑÑ

ÑÑ

ÑÑ

221.000

55.250

55.250

55.250

55.250

415.000

103.750

103.750

103.750

103.750

76.800

19.200

19.200

19.200

19.200

400.000
48.000
108.000

100.000
12.000
27.000

100.000
13.200
29.700

100.000
14.520
32.670

100.000
15.970
35.900

21.000
8.000
27.000

ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ

ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ

ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ

ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ

1. Monitorul Oficial al României, Partea I,
în limba românã
2. Monitorul Oficial al României, în limba
românã, numere bis, de dimensiunea
unei cãrþi (de peste 48 pagini/exemplar),
care nu se includ în abonamentul de la
nr. crt. 1
3. Monitorul Oficial al României, Partea I,
în limba maghiarã
4. Monitorul Oficial al României,
Partea a II-a
5. Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a
6. Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a
7. Colecþia Legislaþia României
8. Colecþia de hotãrâri ale Guvernului
9. Repertoriul actelor publicate în Monitorul
Oficial al României, Partea I
10. Decizii ale Curþii Constituþionale
11. Legislaþia României, ediþii trilingve

Foarte important!
Regia se adreseazã tuturor solicitanþilor, care au achitat sau urmeazã sã
achite preþul publicaþiilor editate de aceasta, cu rugãmintea de a indica denumirea publicaþiei solicitate ºi adresa la care urmeazã sã fie expediatã.
EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR
Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
Tiparul : Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, telefon 668.55.58 ºi 614.17.39.
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76/1996 conþine 16 pagini.

Preþul 352 lei
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