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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind declan∫area procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privat„ situate pe
amplasamentul lucr„rii îReabilitare DN 3B intersec˛ia DN 3 C„l„ra∫i, km 0+000—km 3+020“
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind
unele m„suri prealabile lucr„rilor de construc˛ie de autostr„zi ∫i drumuri na˛ionale,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
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Rom‚niei, Partea I, nr. 598 din 22 august 2003, aprobat„
prin Legea nr. 436/2003.
Art. 4. — Suma prev„zut„ la art. 3 se vireaz„ de c„tre
Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, Ón
termen de 15 zile de la intrarea Ón vigoare a prezentei
hot„r‚ri, Óntr-un cont bancar deschis pe numele Companiei
Na˛ionale de Autostr„zi ∫i Drumuri Na˛ionale din
Rom‚nia — S.A., pentru lucrarea de utilitate public„
prev„zut„ la art. 1, Ón vederea efectu„rii desp„gubirilor Ón
cadrul procedurilor de expropriere, Ón condi˛iile legii.
Art. 5. — Planul cu amplasamentul lucr„rii, delimitarea
suprafe˛elor ∫i a construc˛iilor supuse exproprierii, precum
∫i tabelul prev„zut Ón anexa nr. 2 se aduc la cuno∫tin˛„
public„, prin afi∫are la sediul consiliilor locale implicate, ∫i
r„m‚n afi∫ate p‚n„ la finalizarea procedurii de desp„gubire.
Planul cu amplasamentul lucr„rii va fi publicat ∫i Óntr-un
ziar local, potrivit legii.
Art. 6. — Regularizarea documenta˛iilor cadastrale se va
efectua de c„tre expropriator, pe baza proiectului tehnic ∫i
a detaliilor de execu˛ie, f„r„ a afecta dispozi˛iile prezentei
hot„r‚ri, cu respectarea reglement„rilor Ón vigoare.
Art. 7. — Anexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.
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Art. 1. — Se aprob„ amplasamentul lucr„rii îReabilitare
DN 3B intersec˛ia DN 3 C„l„ra∫i, km 0+000—km 3+020“,
potrivit h„r˛ilor topografice prev„zute Ón anexa nr. 1*).
Art. 2. — (1) Se aprob„ declan∫area procedurilor de
expropriere a imobilelor proprietate privat„ situate pe
amplasamentul lucr„rii prev„zut la art. 1, expropriator fiind
statul rom‚n prin Compania Na˛ional„ de Autostr„zi ∫i
Drumuri Na˛ionale din Rom‚nia — S.A., aflat„ sub
autoritatea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului.
(2) Imobilele supuse exproprierii sunt men˛ionate Ón
tabelul prev„zut Ón anexa nr. 2.
Art. 3. — Se aprob„ ca just„ desp„gubire pentru
imobilele ce constituie amplasamentul lucr„rii prev„zut la
art. 1 suma global„ estimat„ de 4 mii lei, alocat„ din
bugetul Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului Ón limita prevederilor anuale aprobate cu
destina˛ia cheltuieli neeligibile aferente Memorandumului de
finan˛are dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Comisia European„
referitor la Programul PHARE 2002 de cooperare
transfrontalier„ dintre Rom‚nia ∫i Bulgaria, semnat la
Bucure∫ti la 11 decembrie 2002, ratificat prin Ordonan˛a
Guvernului nr. 52/2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
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Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

D

Bucure∫ti, 14 februarie 2007.
Nr. 149.
*) Anexa nr. 1 se comunic„ persoanelor fizice ∫i juridice interesate, la solicitarea acestora, de c„tre Compania Na˛ional„ de Autostr„zi ∫i
Drumuri Na˛ionale din Rom‚nia — S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, a h„r˛ii
topografice fiind determinat„ de impedimente de natur„ tehnico-redac˛ional„.
ANEXA Nr. 2
TABEL

cu imobilele proprietate privat„ situate pe amplasamentul lucr„rii
îReabilitare DN 3B intersec˛ia DN 3 C„l„ra∫i, km 0+000—km 3+020“
Nr.
crt.
1

Jude˛ul

Unitatea
administrativteritorial„

Nr.
cadastral

2

3

4

1.

C„l„ra∫i

Municipiul C„l„ra∫i

2.

C„l„ra∫i

Municipiul C„l„ra∫i

Nr. cadastral 2749/1
Tarla 111/1
Parcela 1A
Nr. cadastral 843/1
Tarla 111/1
Parcela 1A

Suprafa˛a terenului
Suprafa˛a
Suprafa˛a
rezultat„
rezultat„ din
din acte
m„sur„tori
— m2 —

Suprafa˛a
construc˛iilor

Numele
proprietarului,
conform
documenta˛iilor
tehnico-economice
8

5

6

7

—

63,32

—

™andru Constantin
™andru Ana-Maria

—

107

—

Societatea Comercial„
îALDIS“ — S.R.L.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind trecerea unor construc˛ii aflate Ón administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor
din domeniul public al statului Ón domeniul privat al acestuia
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 2 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din func˛iune, casare ∫i valorificare a activelor
corporale care alc„tuiesc domeniul public al statului ∫i al unit„˛ilor administrativ-teritoriale, aprobat„ prin Legea
nr. 246/2001,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

statului Ón domeniul privat al acestuia a unor construc˛ii
aflate Ón administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i
Internelor, situate Ón municipiul Pite∫ti, Str. Victoriei nr. 45,

PRIM-MINISTRU
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C√LIN POPESCU-T√RICEANU
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integrant„ din prezenta hot„r‚re.

or
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jude˛ul Arge∫, identificate potrivit anexei care face parte

Art. 2. — Trecerea Ón domeniul privat al statului a
construc˛iilor prev„zute la art. 1 se face Ón vederea
scoaterii din func˛iune ∫i demol„rii acestora.
Art. 3. — Dup„ scoaterea din func˛iune ∫i demolarea
construc˛iilor, Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor Ó∫i va
actualiza Ón mod corespunz„tor datele din eviden˛a
cantitativ-valoric„.

ce

Art. 1. — Se aprob„ trecerea din domeniul public al
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Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul delegat pentru lucr„ri publice ∫i amenajarea
teritoriului,
László Borbély
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
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Bucure∫ti, 14 februarie 2007.
Nr. 156.

DATELE DE IDENTIFICARE
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ANEX√

D

es

a construc˛iilor aflate Ón administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor, care trec din domeniul public al statului
Ón domeniul privat al acestuia
Adresa imobilului

Municipiul Pite∫ti,
Str. Victoriei nr. 45,
jude˛ul Arge∫

Persoana juridic„
Ón a c„rei administrare
se afl„ imobilul

Ministerul Administra˛iei
∫i Internelor

Caracteristicile construc˛iilor care trec
Ón domeniul privat al statului

Birouri ∫i cabinete — pavilion nr. 01
Suprafa˛a construit„ = 270,06 m2
Suprafa˛a desf„∫urat„ = 540,12 m2
Valoarea contabil„ = 121.921,53 lei
Barac„ birouri — pavilion nr. 02
Suprafa˛a construit„ = 210 m2
Suprafa˛a desf„∫urat„ = 210 m2
Valoarea contabil„ = 60.890,09 lei
Barac„ birouri — pavilion nr. 03
Suprafa˛a construit„ = 147 m2
Suprafa˛a desf„∫urat„ = 147 m2
Valoarea contabil„ = 46.019,68 lei
Birouri — pavilion nr. 04
Suprafa˛a construit„ = 59 m2
Suprafa˛a desf„∫urat„ = 59 m2
Valoarea contabil„ = 29.823,05 lei

Num„r de
Ónregistrare
la M.F.P.

114.797
(par˛ial)
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind trecerea unei construc˛ii aflate Ón administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor
din domeniul public al statului Ón domeniul privat al acestuia
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i al art. 2 din
Ordonan˛a Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din func˛iune, casare ∫i valorificare a
activelor corporale care alc„tuiesc domeniul public al statului ∫i al unit„˛ilor administrativ-teritoriale, aprobat„ prin Legea
nr. 246/2001,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

aflate Ón administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i
Internelor, situat„ Ón municipiul Pite∫ti, jude˛ul Arge∫, av‚nd
datele de identificare prev„zute Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.

Art. 2. — Trecerea din domeniul public al statului Ón
domeniul privat al acestuia a construc˛iei prev„zute la
art. 1 se face Ón vederea scoaterii din func˛iune ∫i
demol„rii acesteia.
Art. 3. — Dup„ scoaterea din func˛iune ∫i demolarea
construc˛iei prev„zute la art. 1, Ministerul Administra˛iei ∫i
Internelor Ó∫i va actualiza Ón mod corespunz„tor datele din
eviden˛a cantitativ-valoric„.

ce

Art. 1. — Se aprob„ trecerea din domeniul public al
statului Ón domeniul privat al acestuia a unei construc˛ii
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Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul delegat pentru lucr„ri publice
∫i amenajarea teritoriului,
László Borbély
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
ANEX√
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Bucure∫ti, 14 februarie 2007.
Nr. 157.

DATELE DE IDENTIFICARE
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us

iv

a construc˛iei aflate Ón administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor,
care trece din domeniul public al statului Ón domeniul privat al acestuia

ex

Persoana juridic„
Ón a c„rei administrare
se afl„ imobilul

Caracteristicile tehnice ale construc˛iei

es

Ministerul Administra˛iei
∫i Internelor

D

Municipiul Pite∫ti,
str. Exerci˛iu
nr. 208 (fost 224),
jude˛ul Arge∫

tin

at

Adresa imobilului

Pavilion nr. 03 — atelier + magazie
Suprafa˛a construit„ = 122,92 m2
Suprafa˛a desf„∫urat„ = 122,92 m2
Valoarea contabil„ = 24.167,72 lei

Num„r de
inventar
M.F.P.

114.798
(par˛ial)

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind darea Ón administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor a unui imobil trecut
Ón proprietatea public„ a statului
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ darea Ón administrarea
Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor — Agen˛ia
Na˛ional„ Antidrog a unui imobil, situat Ón comuna Mica,
jude˛ul Cluj, av‚nd datele de identificare prev„zute Ón

anexa care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re,
trecut Ón proprietatea public„ a statului prin Hot„r‚rea
nr. 42 din 28 septembrie 2006 a Consiliului Local al
Comunei Mica, jude˛ul Cluj.

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit
prevederilor art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat

Óntre p„r˛ile interesate, Ón termen de 30 de zile de la data
intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 14 februarie 2007.
Nr. 159.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului proprietate public„ a statului care se d„ Ón administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor
Persoana juridic„
de la care se
transmite imobilul

Suprafa˛a construit„ = 3.581,18 m2
Suprafa˛a desf„∫urat„ = 5.407,18 m2
Suprafa˛a total„ a terenului,
inclusiv construc˛iile = 70.150 m2

or
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ce

Statul rom‚n,
Ón administrarea
Ministerului
Administra˛iei
∫i Internelor —
Agen˛ia Na˛ional„
Antidrog

el

Comuna Mica,
din administrarea
Consiliului Local
al Comunei Mica,
jude˛ul Cluj

Caracteristicile tehnice ale imobilului
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Comuna Mica,
jude˛ul Cluj

Persoana juridic„
Ón administrarea c„reia
se d„ imobilul

an

Locul unde
este situat
imobilul
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DECIZIE
privind numirea unor reprezentan˛i ai Guvernului Ón Consiliul de administra˛ie
al Agen˛iei Na˛ionale pentru Ocuparea For˛ei de Munc„

D
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Av‚nd Ón vedere propunerea formulat„ de ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei prin Scrisoarea
nr. 342/GB din 25 ianuarie 2007,
lu‚nd Ón considerare faptul c„ mandatul de 4 ani al celor 4 reprezentan˛i ai Guvernului, desemna˛i prin Ordinul
ministrului muncii ∫i solidarit„˛ii sociale nr. 21 din 23 ianuarie 2003 Ón calitate de membri ai Consiliului de administra˛ie al
Agen˛iei Na˛ionale pentru Ocuparea For˛ei de Munc„, a expirat pe data de 23 ianuarie 2007,
Ón temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Agen˛iei Na˛ionale pentru Ocuparea For˛ei de Munc„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei
decizii, urm„toarele persoane se numesc ca reprezentan˛i
ai Guvernului Ón Consiliul de administra˛ie al Agen˛iei
Na˛ionale pentru Ocuparea For˛ei de Munc„:
— domnul Nicolae Radu, consilier personal Ón cabinetul
ministrului muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei;

— domni∫oara Ani∫oara Popa-Gheorghe, director
general Ón Ministerul Finan˛elor Publice;
— domnul Radian Tuf„, secretar general Ón Ministerul
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului;
— domnul Victor Iliescu, pre∫edintele Consiliului Na˛ional
de Formare Profesional„ a Adul˛ilor.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
Bucure∫ti, 19 februarie 2007.
Nr. 36.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCﬁIILOR ™I TURISMULUI

ORDIN
pentru aprobarea criteriilor minime de preg„tire ∫i perfec˛ionare a personalului navigant maritim
∫i maritim-portuar rom‚n care nu intr„ sub inciden˛a Conven˛iei STCW
Œn conformitate cu prevederile art. 12 lit. f) din Ordonan˛a Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale art. 63 din Ordonan˛a Guvernului nr. 42/1997 privind
transportul maritim ∫i pe c„ile navigabile interioare, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin:
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j) stagiu de Ómbarcare — perioad„ de timp Ón care a
fost efectuat un serviciu la bordul navei, necesar„ pentru
ob˛inerea unui certificat de competen˛„.
Art. 3. — (1) ANR trebuie s„ urm„reasc„ ca personalul
navigant rom‚n prev„zut la art. 1 s„ fie preg„tit Ón
conformitate cu cerin˛ele cuprinse Ón anexa nr. 1 ∫i s„
de˛in„ certificate.
(2) Certificatele emise de ANR personalului navigant
rom‚n prev„zut la art. 1 sunt:
(i) brevet — documentul prin care se recunoa∫te
competen˛a de c„pitan sau de ofi˛er;
(ii) certificat de capacitate — documentul prin care se
recunoa∫te competen˛a, alta dec‚t cea de c„pitan
sau de ofi˛er.
(3) Brevetele ∫i certificatele de capacitate sunt emise Ón
numele Guvernului Rom‚niei de c„tre Ministerul
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, prin ANR, ∫i
sunt prev„zute Ón anexa nr. 2.
(4) Certificatul de operator GMDSS (sistemul mondial
pentru caz de sinistru ∫i siguran˛a naviga˛iei pe mare —
Global Maritime Distress and Safety System) este emis de
IGCTI ca un document distinct, prin care se recunoa∫te
competen˛a pentru operare Ón sistemul de radiocomunica˛ii.
Art. 4. — Standardele medicale pe care trebuie s„ le
Óndeplineasc„ navigatorii ∫i Ón special cele privind acuitatea
vizual„ ∫i auditiv„ sunt stabilite prin reglement„rile specifice
referitoare la baremurile psihologice ∫i medicale pentru
personalul de siguran˛„ Ón transporturile navale, aprobate
de minister.
Art. 5. — (1) Preg„tirea necesar„ ob˛inerii certificatelor
trebuie s„ se desf„∫oare numai printr-o form„ de preg„tire
aprobat„, corespunz„toare dob‚ndirii cuno∫tin˛elor teoretice
∫i form„rii deprinderilor practice.
(2) Procedura de aprobare a formelor de preg„tire
prev„zute la alin. (1) se stabile∫te prin ordin al ministrului
transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului, Ón condi˛iile legii.
(3) Cursurile obligatorii necesare emiterii certificatelor,
prev„zute Ón anexa nr. 3, au o valabilitate de 5 ani de la
data absolvirii. Dovada efectu„rii cursurilor obligatorii se
face prin adeverin˛e de absolvire.
(4) Certificatele de absolvire pentru cursurile de
calificare efectuate Ón scopul form„rii profesionale Ón
ocupa˛ii specifice transportului maritim au o valabilitate
nelimitat„.
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Art. 1. — Prezentul ordin stabile∫te criteriile minime de
preg„tire ∫i perfec˛ionare a personalului navigant maritim ∫i
maritim-portuar rom‚n care nu intr„ sub inciden˛a
Conven˛iei STCW ∫i care efectueaz„ serviciul la bordul
navelor maritime ∫i maritim-portuare care arboreaz„
pavilionul rom‚n.
Art. 2. — Termenii folosi˛i Ón prezentul ordin au
urm„toarele Ón˛elesuri:
a) Autoritatea Naval„ Rom‚n„ — organ tehnic de
specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului, c„reia i s-au delegat
competen˛ele privind ducerea la Óndeplinire a prevederilor
prezentului ordin, denumit„ Ón continuare ANR;
b) autoritatea competent„ Ón domeniul radiocomunica˛iilor —
Inspectoratul General pentru Comunica˛ii ∫i Tehnologia
Informa˛iei, institu˛ie public„ autonom„ Ón domeniul
radiocomunica˛iilor ∫i tehnologiei informa˛iei, aflat„ Ón
subordinea Guvernului, denumit Ón continuare IGCTI;
c) certificat — un document valabil emis de ANR Ón
conformitate cu prevederile prezentului ordin sau de IGCTI
Ón conformitate cu prevederile legale Ón vigoare ∫i care d„
drept titularului s„ efectueze serviciul conform competen˛ei
∫i s„ Óndeplineasc„ atribu˛iile pe care le implic„ nivelul de
responsabilitate specificat Ón acesta;
d) Conven˛ia STCW — Conven˛ia interna˛ional„ privind
standardele de preg„tire a navigatorilor, brevetare/atestare
∫i efectuare a serviciului de cart, adoptat„ la Londra la
7 iulie 1978 (STCW 1978), la care Rom‚nia a aderat prin
Legea nr. 107/1992, Ón versiunea sa actualizat„;
e) form„ de preg„tire aprobat„ — totalitatea cursurilor
organizate de un furnizor de educa˛ie, de formare
profesional„ sau de perfec˛ionare aprobate de c„tre ANR
∫i care dau dreptul absolven˛ilor acestea s„ participe la
examenul pentru ob˛inerea brevetelor sau a certificatelor de
capacitate;
f) lun„ — o lun„ calendaristic„ sau o perioad„ de
30 de zile format„ din mai multe perioade mai mici de o
lun„;
g) nav„ maritim-portuar„ — o nav„ care navigheaz„
exclusiv Ón ape din interiorul sau imediata vecin„tate a
bazinului portuar sau Ón zone unde se aplic„ reglement„ri
portuare;
h) nav„ maritim„ — o nav„, alta dec‚t cea care
navigheaz„ exclusiv Ón ape interioare navigabile sau Ón
interiorul ori Ón imediata vecin„tate a apelor ad„postite sau
Ón zone unde se aplic„ reglement„ri portuare;
i) navigator — persoan„ preg„tit„ ∫i certificat„ cel pu˛in
Ón conformitate cu prevederile anexei nr. 1;
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Metodologia de organizare ∫i desf„∫urare a examenelor de
evaluare a competen˛ei Ón vederea emiterii brevetelor/
certificatelor de capacitate ale personalului navigant
maritim, maritim-portuar ∫i de c„i navigabile interioare.
(2) Navigatorii care au absolvit o form„ de preg„tire
aprobat„, conform art. 5 alin. (1), pentru func˛iile de
marinar ∫i electrician de bord pot ob˛ine certificate pentru
navele maritime sau certificate pentru navele de naviga˛ie
interioar„, cu Óndeplinirea condi˛iilor legale Ón vigoare.
(3) Brevetele de c„pitan dragor maritim emise anterior
intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin se vor preschimba Ón
brevete de c„pitan maritim-portuar, cu Óndeplinirea
prevederilor prezentului ordin.
(4) Brevetele de ∫ef dragor maritim ∫i dragor maritim se
desfiin˛eaz„. Documentele emise anterior intr„rii Ón vigoare
a prezentului ordin r„m‚n valabile p‚n„ la expirare.
(5) Posesorul unui certificat valabil este considerat
posesor de drept al tuturor certificatelor inferioare, incluse
pe linia direct„ a promov„rii.
Art. 8. — Contraven˛iile la prevederile prezentului ordin
se stabilesc prin hot„r‚re a Guvernului, Ón condi˛iile legii.
Art. 9. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 10. — Autoritatea Naval„ Rom‚n„ va duce la
Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 11. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

a

Art. 6. — (1) Pentru emiterea unui certificat candida˛ii
trebuie:
a) s„ Óndeplineasc„ condi˛iile formelor de preg„tire
obligatorie relevante pentru certificatul solicitat, standardele
de competen˛„, stagiul de Ómbarcare ∫i condi˛iile de v‚rst„
prev„zute Ón anexa nr. 1 pentru func˛iile ∫i nivelul ce
urmeaz„ a fi Ónscrise Ón certificatul de competen˛„ solicitat;
b) s„ Óndeplineasc„ standardele medicale prev„zute la
art. 4;
c) s„ de˛in„ adeverin˛e valabile de absolvire a cursurilor
obligatorii prev„zute Ón anexa nr. 3.
(2) Pentru prelungirea valabilit„˛ii acestor documente
candida˛ii trebuie s„ Óndeplineasc„ urm„toarele cerin˛e:
a) s„ Óndeplineasc„ standardele medicale prev„zute la
art. 4;
b) s„ demonstreze competen˛a profesional„ continu„,
respectiv stagiu de Ómbarcare de 12 luni Ón ultimii 5 ani pe
func˛ia pentru care este certificat.
(3) Œn situa˛ia Ón care condi˛ia de la alin. (2) lit. b) nu
poate fi Óndeplinit„, prelungirea valabilit„˛ii documentului se
va face prin examen.
(4) Valabilitatea certificatelor este de 5 ani.
(5) Certificatele trebuie s„ se afle Ón original la bordul
navei pe care este Ómbarcat titularul.
Art. 7. — (1) Metodele de verificare a competen˛ei ∫i
criteriile de evaluare vor fi aprobate de ANR prin
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Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Radu Mircea Berceanu
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Bucure∫ti, 7 februarie 2007.
Nr. 214.
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CERINﬁE OBLIGATORII DE PREG√TIRE
pentru certificarea personalului navigant maritim ∫i maritim-portuar care nu intr„ sub inciden˛a Conven˛iei STCW
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CAPITOLUL I
Ofi˛er electrician, ∫ef electrician ∫i electrician de bord
pentru nave maritime

ARTICOLUL 3
Electrician de bord maritim

D
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ARTICOLUL 1

3. a absolvit un curs aprobat de promovare de la nivel
opera˛ional la nivel managerial.

Ofi˛er electrician maritim

Brevetul de ofi˛er electrician maritim se poate ob˛ine prin
examen de c„tre orice candidat care Óndepline∫te
urm„toarele cerin˛e:
1. a absolvit o form„ de preg„tire aprobat„, printr-o
institu˛ie de Ónv„˛„m‚nt universitar, domeniul inginerie
electric„;
2. are un stagiu de Ómbarcare la bordul navelor
maritime pe func˛ia de ofi˛er electrician aspirant, electrician
de bord sau student practicant de minimum 6 luni Ón ultimii
5 ani, Ón care se include instruirea la bord, program care
se confirm„ printr-un jurnal aprobat de practic„.
ARTICOLUL 2
™ef electrician maritim

Brevetul de ∫ef electrician maritim se poate ob˛ine prin
examen de c„tre orice candidat care Óndepline∫te
urm„toarele cerin˛e:
1. de˛ine un brevet valabil de ofi˛er electrician maritim;
2. are un stagiu de Ómbarcare pe func˛ie de 24 de luni,
dintre care 12 luni Ón ultimii 5 ani;

(1) Pentru ob˛inerea certificatului de capacitate de
electrician de bord maritim fiecare candidat trebuie s„ aib„
v‚rsta minim„ de 16 ani.
(2) Certificatul de capacitate de electrician de bord
maritim se poate ob˛ine prin examen de c„tre orice
candidat care Óndepline∫te urm„toarele cerin˛e:
1. este absolvent de studii medii, al unei ∫coli
profesionale, ∫coli postliceale sau al ∫colii de mai∫tri militari
de marin„ profil electric, electronic, electrotehnic ori
energetic;
2. a absolvit un curs de specializare.
(3) Certificatul de capacitate de electrician de bord
maritim se poate ob˛ine din oficiu de c„tre orice candidat
care de˛ine un brevet valabil de electrician de bord pentru
nave de naviga˛ie interioar„ sau este absolvent al unei
forme de preg„tire aprobat„, printr-o institu˛ie de
Ónv„˛„m‚nt universitar, domeniul inginerie electric„.
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CAPITOLUL II
ARTICOLUL 4
Ofi˛er maritim aspirant

(1) Persoanele aflate Ón curs de educare ∫i instruire Ón
cadrul unei forme de preg„tire aprobat„, printr-o institu˛ie
de Ónv„˛„m‚nt universitar, specializarea naviga˛ie maritim„
sau electromecanic„ naval„ ori domeniul inginerie electric„,
pentru a putea desf„∫ura activitatea de preg„tire practic„
la bordul navelor maritime trebuie s„ de˛in„ un brevet
valabil de ofi˛er maritim aspirant.
(2) Brevetul de ofi˛er maritim aspirant se acord„ din
oficiu, la solicitarea institu˛iilor prev„zute la alin. (1), oric„rui
candidat care Óndepline∫te urm„toarele cerin˛e:
1. are v‚rsta minim„ de 18 ani;
2. a absolvit anul I de studiu.

ARTICOLUL 7
Conduc„tor de ∫alup„ maritim„

(1) Pentru ob˛inerea certificatului de capacitate de
conduc„tor de ∫alup„ maritim„ fiecare candidat trebuie s„
aib„ v‚rsta minim„ de 18 ani.
(2) Certificatul de capacitate de conduc„tor de ∫alup„
maritim„ se poate ob˛ine prin examen de c„tre orice
candidat care Óndepline∫te urm„toarele cerin˛e:
1. de˛ine un certificat de capacitate de ∫ef de echipaj
maritim valabil sau un certificat de capacitate de ∫ef de
echipaj fluvial valabil;
2. are un stagiu de Ómbarcare pe func˛ie de 12 luni Ón
ultimii 5 ani;
sau
1. de˛ine un brevet de timonier fluvial sau un brevet de
c„pitan fluvial categoria B valabil;
2. are un stagiu de Ómbarcare de 12 luni pe func˛ie Ón
ultimii 5 ani;
ori
1. de˛ine un certificat de capacitate de marinar valabil;
2. are un stagiu de Ómbarcare pe func˛ie de 36 de luni,
dintre care cel pu˛in 12 luni Ón ultimii 5 ani;
3. a absolvit un curs de specializare.
(3) Certificatul de capacitate de conduc„tor de ∫alup„
maritim„ se poate ob˛ine prin examen de diferen˛„ de
c„tre orice candidat care de˛ine un certificat de capacitate
de conduc„tor de ∫alup„ fluvial„ valabil.
(4) Certificatul de capacitate de conduc„tor de ∫alup„
maritim„ se poate ob˛ine din oficiu de c„tre orice candidat
care de˛ine un brevet de c„pitan maritim-portuar valabil
sau un brevet de c„pitan fluvial categoria A valabil ori un
brevet de ofi˛er punte valabil sau un brevet de ofi˛er punte
maritim-portuar valabil ori un certificat de capacitate de
timonier maritim valabil.
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CAPITOLUL III
Personalul nebrevetat maritim ∫i maritim-portuar

sau
2. de˛ine un certificat de capacitate de ∫ef de echipaj
fluvial valabil sau un certificat de capacitate de conduc„tor
de ∫alup„ maritim„ valabil ori este absolvent al unei forme
de preg„tire aprobat„, printr-o institu˛ie de Ónv„˛„m‚nt
universitar, specializarea naviga˛ie maritim„.

ARTICOLUL 5

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

an

rs
o

pe

a

ite

tu

ii
g

ra

(1) Pentru ob˛inerea certificatului de capacitate de
marinar fiecare candidat trebuie s„ aib„ v‚rsta minim„ de
16 ani.
(2) Certificatul de capacitate de marinar se poate ob˛ine
prin examen de c„tre orice candidat care este absolvent al
unui curs de calificare Ón meseria de marinar sau al unei
∫coli profesionale cu profil de marin„.
(3) Certificatul de capacitate de marinar se poate ob˛ine
din oficiu de c„tre orice candidat care Óndepline∫te una
dintre urm„toarele cerin˛e:
1. este absolvent al anului III al unei forme de preg„tire
aprobat„, printr-o institu˛ie de Ónv„˛„m‚nt universitar,
specializarea naviga˛ie maritim„;
sau
2. de˛ine un brevet valabil de timonier fluvial ori un
certificat valabil de capacitate de ∫ef de echipaj fluvial sau
un certificat valabil de conduc„tor de ∫alup„ fluvial„;
ori
3. este absolvent al ∫colii de mai∫tri militari de marin„,
specialitatea punte.
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ARTICOLUL 6
™ef de echipaj maritim

(1) Certificatul de capacitate de ∫ef de echipaj maritim
se poate ob˛ine prin examen de c„tre orice candidat care
Óndepline∫te urm„toarele cerin˛e:
1. de˛ine un certificat de capacitate de timonier maritim
valabil;
2. are un stagiu de Ómbarcare pe func˛ie de 24 de luni,
dintre care cel pu˛in 12 luni Ón ultimii 5 ani;
sau
1. este absolvent al ∫colii de mai∫tri militari de marin„,
specializarea punte;
2. are un stagiu de Ómbarcare de 12 luni Ón ultimii 5 ani
pe nave militare.
(2) Certificatul de capacitate de ∫ef de echipaj maritim
se poate ob˛ine din oficiu de c„tre orice candidat care
Óndepline∫te una dintre urm„toarele cerin˛e:
1. de˛ine un brevet de c„pitan maritim-portuar valabil
sau un brevet de ofi˛er punte maritim-portuar valabil ori un
brevet de ofi˛er punte pe nave maritime valabil sau un
brevet de pilot maritim valabil;

ARTICOLUL 8
Fitter

(1) Pentru ob˛inerea certificatului de capacitate de fitter
fiecare candidat trebuie s„ aib„ v‚rsta minim„ de 18 ani.
(2) Certificatul de capacitate de fitter se poate ob˛ine
prin examen de c„tre orice candidat care Óndepline∫te
urm„toarele cerin˛e:
1. este absolvent de studii medii, al unei ∫coli
profesionale, ∫coli de mai∫tri sau al unei ∫coli tehnice
postliceale cu specialitatea prelucr„ri mecanice ori
tehnologia sudurii;
2. face dovada cu cartea de munc„ de 48 de luni
vechime efectiv„ Ón meseriile pentru care este calificat;
3. a absolvit un curs de specializare;
sau
1. este absolvent al Ónv„˛„m‚ntului gimnazial ∫i calificat
Ón meserii cu profil mecanic, prin curs de calificare la locul
de munc„ sau prin institu˛ii acreditate;
2. face dovada cu cartea de munc„ de 60 de luni
vechime efectiv„ Ón meseriile pentru care este calificat;
3. a absolvit un curs de specializare.
(3) Certificatul de capacitate de fitter se poate ob˛ine
din oficiu de c„tre orice candidat care Óndepline∫te
urm„toarele cerin˛e:
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ARTICOLUL 11
C„pitan maritim-portuar
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(1) Brevetul de c„pitan maritim-portuar se poate ob˛ine
prin examen de c„tre orice candidat care Óndepline∫te
urm„toarele condi˛ii:
1. de˛ine un brevet de ofi˛er punte valabil;
2. are un stagiu de Ómbarcare pe func˛ie de 12 luni Ón
ultimii 5 ani;
sau
1. de˛ine un brevet de ofi˛er punte maritim-portuar
valabil;
2. are un stagiu de Ómbarcare pe func˛ie de 24 de luni,
dintre care 12 luni Ón ultimii 5 ani;
3. a absolvit un curs de specializare;
ori
4. de˛ine un brevet de c„pitan fluvial categoria B
valabil.
(2) Brevetul de c„pitan maritim-portuar se poate ob˛ine
din oficiu de c„tre orice candidat care Óndepline∫te
urm„toarele cerin˛e:
— de˛ine un brevet de comandant de nav„ maritim„
valabil;
sau
1. de˛ine un brevet de ofi˛er punte secund pentru nave
maritime valabil sau un brevet de c„pitan fluvial
categoria A valabil;
2. are un stagiu de Ómbarcare pe func˛ie de 12 luni Ón
ultimii 5 ani.
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(1) Pentru ob˛inerea certificatului de capacitate de
pompagiu fiecare candidat trebuie s„ aib„ v‚rsta minim„
de 18 ani.
(2) Certificatul de capacitate de pompagiu se poate
ob˛ine prin examen de c„tre orice candidat care
Óndepline∫te urm„toarele cerin˛e:
1. de˛ine un certificat de capacitate de fochist valabil;
2. are un stagiu de Ómbarcare pe func˛ie de 48 de luni,
dintre care 12 luni Ón ultimii 5 ani;
3. a absolvit un curs de specializare;
sau
1. de˛ine un certificat de capacitate de fitter valabil;
2. are un stagiu de Ómbarcare pe func˛ie de 48 de luni,
cu 24 de luni Ómbarcare pe nave pentru transportul de
produse petroliere, chimice sau gaze lichefiate, dintre care
12 luni Ón ultimii 5 ani;
3. a absolvit un curs de specializare.
(3) Certificatul de capacitate de pompagiu se poate
ob˛ine din oficiu de c„tre orice candidat care Óndepline∫te
urm„toarele cerin˛e:
1. de˛ine un brevet de ofi˛er mecanic valabil;
2. are un stagiu de Ómbarcare pe func˛ie de 12 luni Ón
ultimii 5 ani, pe nave pentru transportul de produse
petroliere, chimice sau gaze lichefiate;
sau
1. de˛ine un certificat de capacitate de motorist valabil;
2. are un stagiu de Ómbarcare pe func˛ie de 36 de luni,
cu 24 de luni Ómbarcare pe nave pentru transportul de
produse petroliere, chimice sau gaze lichefiate, dintre care
12 luni Ón ultimii 5 ani.
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Pompagiu
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ARTICOLUL 9

2. are un stagiu de Ómbarcare pe func˛ie de 24 de luni,
dintre care 12 luni Ón ultimii 5 ani.
(3) Brevetul de ofi˛er punte maritim-portuar se poate
ob˛ine prin examen de diferen˛„ de c„tre orice candidat
care Óndepline∫te urm„toarele cerin˛e:
1. de˛ine un brevet de timonier fluvial valabil sau un
brevet de c„pitan fluvial categoria B valabil;
2. are un stagiu pe func˛ie de minimum 12 luni Ón
ultimii 5 ani.
(4) Brevetul de ofi˛er punte maritim-portuar se poate
ob˛ine din oficiu de c„tre orice candidat care de˛ine un
brevet de ofi˛er punte valabil sau un brevet de c„pitan
fluvial categoria A valabil.

tu

1. de˛ine un certificat de capacitate de motorist valabil
sau un brevet de mecanic fluvial valabil;
2. are un stagiu de Ómbarcare pe func˛ie de 24 de luni,
dintre care cel pu˛in 12 luni Ón ultimii 5 ani.

9

es

Ofi˛er punte maritim-portuar

D

(1) Pentru ob˛inerea brevetului de ofi˛er punte maritimportuar fiecare candidat trebuie s„ aib„ v‚rsta minim„ de
18 ani.
(2) Brevetul de ofi˛er punte maritim-portuar se poate
ob˛ine prin examen de c„tre orice candidat care
Óndepline∫te urm„toarele cerin˛e:
1. a absolvit o form„ de preg„tire aprobat„, printr-o
institu˛ie de Ónv„˛„m‚nt universitar, specializarea naviga˛ie
maritim„;
2. are un stagiu de Ómbarcare la bordul navelor
maritime sau maritim-portuare pe o func˛ie din
compartimentul punte de minimum 12 luni Ón ultimii 5 ani,
Ón care se include preg„tirea la bord, program care se
confirm„ printr-un jurnal aprobat de practic„;
sau
1. de˛ine certificatul de capacitate de timonier maritim
valabil sau certificatul de capacitate de ∫ef de echipaj
maritim valabil;
2. are un stagiu de Ómbarcare pe func˛ie de 36 de luni,
dintre care 12 luni Ón ultimii 5 ani;
ori
1. de˛ine certificatul de capacitate de conduc„tor de
∫alup„ maritim„ valabil;

ARTICOLUL 12
Ofi˛er mecanic maritim-portuar

(1) Pentru ob˛inerea brevetului de ofi˛er mecanic
maritim-portuar fiecare candidat trebuie s„ aib„ v‚rsta
minim„ de 18 ani.
(2) Brevetul de ofi˛er mecanic maritim-portuar se poate
ob˛ine prin examen de c„tre orice candidat care
Óndepline∫te urm„toarele cerin˛e:
1. a absolvit o form„ de preg„tire aprobat„ printr-o
institu˛ie de Ónv„˛„m‚nt universitar, specializarea
electromecanic„ naval„;
2. are un stagiu de Ómbarcare pe func˛ia de student
practicant mecanic cu carnet de marinar, de ofi˛er mecanic
maritim aspirant sau de motorist de minimum 6 luni, Ón
care se include instruirea la bord, program care se
confirm„ printr-un jurnal aprobat de practic„;
sau
1. de˛ine un certificat de capacitate de motorist valabil;
2. are un stagiu de Ómbarcare pe func˛ie de 24 de luni,
dintre care 12 luni Ón ultimii 5 ani.
(3) Brevetul de ofi˛er mecanic maritim-portuar se poate
ob˛ine din oficiu de c„tre orice candidat care de˛ine un
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2. a absolvit un curs aprobat sau are un stagiu de
Ómbarcare pe func˛ia de ofi˛er electrician maritim aspirant
ori electrician de bord de 6 luni;
sau
1. de˛ine un brevet de ∫ef mecanic maritim portuar
valabil sau un brevet de ∫ef mecanic fluvial valabil;
2. face dovada unui stagiu de Ómbarcare pe func˛ie de
12 luni Ón ultimii 5 ani;
3. a absolvit un curs de specializare;

ce

ori

fiz
i

1. de˛ine un certificat de capacitate de electrician de
bord maritim sau fluvial valabil;
2. are un stagiu de Ómbarcare pe func˛ie de 24 de luni,
dintre care 12 luni Ón ultimii 5 ani.

an

(1) Brevetul de ∫ef mecanic maritim-portuar se poate
ob˛ine prin examen de c„tre orice candidat care
Óndepline∫te urm„toarele cerin˛e:
1. de˛ine un brevet de ofi˛er mecanic maritim-portuar
valabil sau brevetul de mecanic fluvial valabil;
2. are un stagiu de Ómbarcare pe func˛ie de 24 de luni,
dintre care 12 luni Ón ultimii 5 ani;
3. a absolvit un curs de specializare.
(2) Brevetul de ∫ef mecanic maritim-portuar se poate
ob˛ine din oficiu de c„tre orice candidat care Óndepline∫te
urm„toarele cerin˛e:
— de˛ine un brevet de ofi˛er mecanic secund pe nave
maritime valabil ori un brevet de ∫ef mecanic fluvial valabil;
sau
1. de˛ine un brevet de ofi˛er mecanic pe nave maritime
valabil;
2. are un stagiu de Ómbarcare pe func˛ie de 24 de luni,
dintre care 12 luni Ón ultimii 5 ani.

1. a absolvit o form„ de preg„tire aprobat„ printr-o
institu˛ie de Ónv„˛„m‚nt universitar, domeniul inginerie
electric„;

or

ARTICOLUL 13
™ef mecanic maritim-portuar

(2) Brevetul de ofi˛er electrician maritim-portuar se poate
ob˛ine prin examen de c„tre orice candidat care
Óndepline∫te urm„toarele cerin˛e:

el

brevet de ofi˛er mecanic pe nave maritime valabil sau un
brevet de mecanic fluvial valabil.

rs
o

ARTICOLUL 14

pe

ii
g

ra

tu

(1) Pentru ob˛inerea brevetului de ofi˛er electrician
maritim-portuar fiecare candidat trebuie s„ aib„ v‚rsta
minim„ de 18 ani.

(3) Brevetul de ofi˛er electrician maritim-portuar se poate
ob˛ine din oficiu de c„tre orice candidat care de˛ine un
brevet de ofi˛er electrician maritim valabil sau un brevet de
ofi˛er electrician fluvial valabil.

a

Ofi˛er electrician maritim-portuar

ite

10

ăr

ANEXA Nr. 2

rm

BREVETE ™I CERTIFICATE DE CAPACITATE

cl

us

iv

in

fo

emise de Autoritatea Naval„ Rom‚n„ personalului navigant rom‚n care nu intr„
sub inciden˛a Conven˛iei STCW ∫i care efectueaz„ serviciul la bordul navelor maritime
∫i maritim-portuare care arboreaz„ pavilionul rom‚n

at

ex

1. Brevete de electricieni maritimi

es

tin

Brevet

D

Ofi˛er electrician maritim

Limitare
zon„

Limitare putere motor
propulsie (kW)

nelimitat

nelimitat

nelimitat

nelimitat

Maritime electrical officer
™ef electrician maritim
Maritime electrical chief
2. Brevete de ofi˛eri maritimi aspiran˛i

Brevet

Ofi˛er de punte maritim aspirant

Limitare
zon„

Limitare tonaj
brut nav„ (TB)
sau putere motor
propulsie (kW)

nelimitat

nelimitat

nelimitat

nelimitat

nelimitat

nelimitat

Cadet maritime deck officer
Ofi˛er mecanic maritim aspirant
Cadet maritime engineer officer
Ofi˛er electrician maritim aspirant
Cadet maritime electrical officer
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3. Certificate de capacitate pentru compartimentul punte al navelor maritime ∫i maritimportuare
Certificat de capacitate

Limitare tonaj
brut nav„ (TRB)

Limitare zon„

Marinar

nelimitat

nelimitat

nelimitat

nelimitat

Ordinary seamen
™ef de echipaj maritim
Maritime boatswain
Conduc„tor de ∫alup„ martitim„

Rad„, perimetrul

First maritime boat driver

portuar ∫i de-a
lungul coastei
care s„ nu

∫alupe maritime

ce

la o distan˛„

fiz
i

dep„∫easc„ 6 Mm

rs
o

an

el

or

4. Certificate de capacitate pentru compartimentul ma∫ini al navelor maritime ∫i maritimportuare
Limitare zon„

Limitare putere
motor propulsie (kW)

pe

Certificat de capacitate

nelimitat

nelimitat

nelimitat

nelimitat

nelimitat

nelimitat

ite

a

Electrician de bord

ra

tu

Ship electrician

ăr

ii
g

Fitter

fo

rm

Fitter

iv

in

Pompagiu

cl

us

Pumpman

at

ex

5. Brevete pentru compartimentul punte al navelor maritim-portuare

es

tin

Brevet

D

Ofi˛er de punte maritim-portuar
Maritime-port deck officer

Limitare zon„

Rad„ ∫i perimetrul

Limitare tonaj
brut nav„ (TB)

TB <3.000

portuar

C„pitan maritim-portuar

Rad„ ∫i perimetrul

Maritime-port captain

TB <3.000

portuar

6. Brevete pentru compartimentul ma∫ini al navelor maritim-portuare
Brevet

Ofi˛er mecanic maritim-portuar
Maritime-port engineer
™ef mecanic maritim-portuar
Maritime-port chief engineer
Ofi˛er electrician maritim-portuar
Maritime-port electrical officer

Limitare zon„

Rad„ ∫i perimetrul

Limitare motor
de propulsie (kW)

kW <3.000

portuar
Rad„ ∫i perimetrul

kW <3.000

portuar
Rad„ ∫i perimetrul

nelimitat

portuar
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ANEXA Nr. 3

I. Cursurile obligatorii necesare emiterii certificatelor
1. ™ef electrician maritim, ofi˛er electrician maritim
Nr.
crt.

Denumirea cursului

Limba englez„ maritim„

2.

Prim ajutor medical

3.

Protec˛ie individual„ ∫i responsabilit„˛i sociale la bordul navei

4.

Tehnici individuale de supravie˛uire pe mare

5.

Prevenirea ∫i lupta contra incendiilor — nivel avansat

6.

Transportul ∫i manipularea m„rfurilor periculoase

7.

Prevenirea polu„rii mediului marin

8.

Competen˛a Ón utilizarea mijloacelor de supravie˛uire ∫i a b„rcilor de salvare, altele dec‚t
b„rcile rapide de salvare

fiz
i

ce

1.

el

or

2. Ofi˛er maritim aspirant: punte, ma∫in„, electric

rs
o

an

Denumirea cursului

pe

Program de preg„tire de baz„ pentru siguran˛a maritim„:

a

1. Protec˛ie individual„ ∫i responsabilit„˛i sociale la bordul navei

ite

2. Prevenirea ∫i lupta contra incendiilor — nivel de baz„

ra

tu

3. Tehnici individuale de supravie˛uire pe mare

ăr

ii
g

4. Prim ajutor medical elementar

fo

rm

3. ™ef de echipaj maritim, marinar, pompagiu, fitter, electrician de bord

iv

Denumirea cursului

us

Program de preg„tire de baz„ pentru siguran˛a maritim„:

cl

1.

in

Nr.
crt.

ex

1. Protec˛ie individual„ ∫i responsabilit„˛i sociale la bordul navei

tin

at

2. Prevenirea ∫i lupta contra incendiilor — nivel de baz„

es

3. Tehnici individuale de supravie˛uire pe mare

D

4. Prim ajutor medical elementar
2.

Competen˛a Ón utilizarea mijloacelor de supravie˛uire ∫i a b„rcilor de salvare,
altele dec‚t b„rcile rapide de salvare

3.

Limba englez„ maritim„. Vocabular frazeologic

4.

Familiarizare de siguran˛„ pentru personal nebrevetat
1. Prevenirea ∫i combaterea polu„rii marine cauzate de nave
2. Manipularea ∫i transportul m„rfurilor periculoase

4. Personal auxiliar (f„r„ certificate de competen˛„)
Denumirea cursului

Program de preg„tire de baz„ pentru siguran˛a maritim„:
1. Protec˛ie individual„ ∫i responsabilit„˛i sociale la bordul navei
2. Prevenirea ∫i lupta contra incendiilor — nivel de baz„
3. Tehnici individuale de supravie˛uire pe mare
4. Prim ajutor medical elementar
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5. Personal maritim-portuar ∫i conduc„tor de ∫alup„ maritim„
Nr.
crt.

1.

Denumirea cursului

Program de preg„tire de baz„ pentru siguran˛a maritim„:
1. Protec˛ie individual„ ∫i responsabilit„˛i sociale la bordul navei
2. Prevenirea ∫i lupta contra incendiilor — nivel de baz„
3. Tehnici individuale de supravie˛uire pe mare
4. Prim ajutor medical elementar

2.

Certificat de operator GMDSS-ROC (pentru brevetele de ofi˛er de punte

3.

Prevenirea ∫i combaterea polu„rii marine cauzate de nave

maritim-portuar ∫i c„pitan maritim-portuar)

II. Cursuri obligatorii pentru personalul cu atribu˛ii specifice la bordul navei
Nr.
crt.

2.

Asisten˛a medical„

3.

Ofi˛er pentru securitatea navei

fiz
i

Competen˛a Ón utilizarea b„rcilor rapide de salvare

rs
o

an

el

or

1.

ce

Denumirea cursului

pe

III. Cursuri pentru personalul Ómbarcat la bordul navelor cu caracteristici speciale

tu

ite

a

1. Personal navigant Ómbarcat la bordul navelor pentru transport produse petroliere, chimice sau gaze
lichefiate
Nr.
crt.

ra

ii
g

ăr

Familiarizare nave pentru transport produse petroliere, chimice sau gaze lichefiate

rm

1.

Denumirea cursului

in

fo

2. Personal navigant, cu minimum 3 luni stagiu la bordul navelor pentru transport produse petroliere

us
cl

Denumirea cursului

ex

Specializare nave pentru transport produse petroliere

at

1.

iv

Nr.
crt.

1.

D

Nr.
crt.

es

tin

3. Personal navigant, cu minimum 3 luni stagiu la bordul navelor pentru transport produse chimice
Denumirea cursului

Specializare nave pentru transport produse chimice
4. Personal navigant, cu minimum 3 luni stagiu la bordul navelor pentru transport gaze lichefiate

Nr.
crt.

1.

Denumirea cursului

Specializare nave pentru transport gaze lichefiate
5. Personal navigant, Ómbarcat la bordul navelor de pasageri de tip Ro-Ro
Denumirea cursului

Certificat Ón:
1. Tehnici de management al pasagerilor pe navele de pasageri de tip Ro-Ro
2. Instruire de familiarizare pentru navele de pasageri de tip Ro-Ro
3. Tehnici de siguran˛„ pentru pasageri, marf„ ∫i nav„ pe navele de pasageri de tip Ro-Ro
4. Comportamentul uman ∫i controlul situa˛iilor de criz„ pe navele de pasageri de tip Ro-Ro
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6. Personal navigant, Ómbarcat la bordul navelor de pasageri, altele dec‚t navele de pasageri de tip Ro-Ro
Denumirea cursului

Certificat Ón:
1. Tehnici de management al pasagerilor pe navele de pasageri
2. Instruire de familiarizare pentru navele de pasageri
3. Tehnici de siguran˛„ pentru pasageri, marf„ ∫i nav„ pe navele de pasageri
4. Comportamentul uman ∫i controlul situa˛iilor de criz„ pe navele de pasageri
7. Personal auxiliar (f„r„ certificate de capacitate) Ómbarcat la bordul navelor de pasageri
Denumirea cursului

Certificat Ón:
1. Tehnici de management al pasagerilor pe navele de pasageri

ce

2. Instruire de familiarizare pentru navele de pasageri

fiz
i

3. Comportamentul uman ∫i controlul situa˛iilor de criz„ pe navele de pasageri

or

4. Instruire de siguran˛„ a personalului care presteaz„ servicii directe pasagerilor

rs
o

an

el

Ón spa˛iile pentru pasageri pe navele de pasageri

pe

MINISTERUL FINANﬁELOR PUBLICE

a

AGENﬁIA NAﬁIONAL√ DE ADMINISTRARE FISCAL√

tu

ite

AUTORITATEA NAﬁIONAL√ A V√MILOR

ăr

ii
g

ra

ORDIN
pentru abrogarea unor decizii ∫i ordine din domeniul vamal

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

Av‚nd Ón vedere prevederile art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei,
Republica Ceh„, Regatul Danemarcei, Republica Federal„ Germania, Republica Estonia, Republica Elen„, Regatul
Spaniei, Republica Francez„, Irlanda, Republica Italian„, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele
Ducat al Luxemburgului, Republica Ungar„, Republica Malta, Regatul ﬁ„rilor de Jos, Republica Austria, Republica Polon„,
Republica Portughez„, Republica Slovenia, Republica Slovac„, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii
Britanii ∫i Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) ∫i Republica Bulgaria ∫i Rom‚nia privind aderarea
Republicii Bulgaria ∫i a Rom‚niei la Uniunea European„, semnat de Rom‚nia la Luxemburg la 25 aprilie 2005,
Ón temeiul art. 5 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.552/2006 privind reorganizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii
Na˛ionale a V„milor,

D

vicepre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„ emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Decizia directorului general al Direc˛iei
Generale a V„milor nr. 283/2003 pentru aplicarea
reglement„rilor adoptate de Comisia Comunit„˛ilor Europene
privind clasificarea unor anumite m„rfuri Ón Nomenclatura
combinat„, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 580 din 14 august 2003, cu modific„rile
ulterioare, Decizia directorului general al Autorit„˛ii Na˛ionale
a V„milor nr. 232/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind utilizarea formularului Declara˛ia furnizorului pentru
produsele cu caracter originar preferen˛ial ∫i pentru
produsele care nu au caracter originar preferen˛ial, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 300 din
6 aprilie 2004, Ordinul secretarului de stat al Autorit„˛ii

Na˛ionale a V„milor nr. 379/2004 pentru aplicarea
reglement„rilor adoptate de Comisia Comunit„˛ilor Europene
privind clasificarea unor anumite m„rfuri Ón Nomenclatura
combinat„, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 524 din 10 iunie 2004, ∫i Ordinul vicepre∫edintelui
Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„ nr. 6.280/2005
pentru aplicarea reglement„rilor adoptate de Comisia
Comunit„˛ilor Europene privind clasificarea unor anumite
m„rfuri Ón Nomenclatura combinat„, publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 761 din 22 august 2005,
se abrog„.
Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Vicepre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„,
Gelu ™tefan Diaconu
Bucure∫ti, 16 februarie 2007.
Nr. 637.
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REPUBLIC√RI
LEGEA
administra˛iei publice locale nr. 215/2001*)

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ce

fiz
i

or

el

an

rs
o

pe

a

ii
g

ra

Art. 1. — (1) Prezenta lege reglementeaz„ regimul
general al autonomiei locale, precum ∫i organizarea ∫i
func˛ionarea admnistra˛iei publice locale.
(2) Œn sensul prezentei legi, termenii ∫i expresiile de mai
jos au urm„toarele semnifica˛ii:
a) activit„˛i de administra˛ie social-comunitar„ — ac˛iunile
prin care se concretizeaz„ rela˛ia autorit„˛ilor administra˛iei
publice locale cu asocia˛iile de proprietari de pe raza
unit„˛ii administrativ-teritoriale;
b) aglomer„ri urbane — asocia˛iile de dezvoltare
intercomunitar„ constituite pe baz„ de parteneriat Óntre
municipii, altele dec‚t cele prev„zute la lit. j), ∫i ora∫e,
Ómpreun„ cu localit„˛ile urbane ∫i rurale aflate Ón zona de
influen˛„;
c) asocia˛ii de dezvoltare intercomunitar„ — structurile de
cooperare cu personalitate juridic„, de drept privat,
Ónfiin˛ate, Ón condi˛iile legii, de unit„˛ile administrativteritoriale pentru realizarea Ón comun a unor proiecte de
dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea Ón
comun a unor servicii publice;
d) autorit„˛i deliberative — consiliul local, consiliul
jude˛ean, Consiliul General al Municipiului Bucure∫ti,
consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale
municipiilor;
e) autorit„˛i executive — primarii comunelor, ora∫elor,
municipiilor, ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale
municipiilor, primarul general al municipiului Bucure∫ti ∫i
pre∫edintele consiliului jude˛ean;
f) consilii locale — consilii comunale, or„∫ene∫ti,
municipale ∫i consiliile subdiviziunilor administrativ-teritoriale
ale municipiilor;
g) organisme prestatoare de servicii publice ∫i de utilitate
public„ de interes local sau jude˛ean — denumirea generic„
ce include:
1. institu˛ii publice ∫i servicii publice Ónfiin˛ate ∫i
organizate prin hot„r‚ri ale autorit„˛ilor deliberative,
denumite Ón continuare institu˛ii ∫i servicii publice de interes
local sau jude˛ean;
2. societ„˛i comerciale ∫i regii autonome Ónfiin˛ate sau
reorganizate prin hot„r‚ri ale autorit„˛ilor deliberative,

ite

SECﬁIUNEA 1
Regimul general al autonomiei locale

denumite Ón continuare societ„˛i comerciale ∫i regii autonome
de interes local sau jude˛ean;
3. asocia˛ii de dezvoltare intercomunitar„;
4. furnizori de servicii sociale, de drept public ori privat,
care acord„ servicii sociale Ón condi˛iile prev„zute de lege;
5. asocia˛ii, funda˛ii ∫i federa˛ii recunoscute ca fiind de
utilitate public„, Ón condi˛iile legii;
6. operatori de servicii comunitare de utilit„˛i publice
locale sau jude˛ene;
h) subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor —
sectoarele municipiului Bucure∫ti sau alte subdiviziuni ale
municipiilor, ale c„ror delimitare ∫i organizare se fac prin
lege;
i) unit„˛i administrativ-teritoriale — comune, ora∫e ∫i
jude˛e; Ón condi˛iile legii, unele ora∫e pot fi declarate
municipii;
j) zon„ metropolitan„ — asocia˛ia de dezvoltare
intercomunitar„ constituit„ pe baz„ de parteneriat Óntre
capitala Rom‚niei sau municipiile de rangul I ∫i unit„˛ile
administrativ-teritoriale aflate Ón zona imediat„.
Art. 2. — (1) Administra˛ia public„ Ón unit„˛ile
administrativ-teritoriale se organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„ Ón
temeiul principiilor descentraliz„rii, autonomiei locale,
deconcentr„rii serviciilor publice, eligibilit„˛ii autorit„˛ilor
administra˛iei publice locale, legalit„˛ii ∫i al consult„rii
cet„˛enilor Ón solu˛ionarea problemelor locale de interes
deosebit.
(2) Aplicarea principiilor prev„zute la alin. (1) nu poate
aduce atingere caracterului de stat na˛ional, unitar ∫i
indivizibil al Rom‚niei.
Art. 3. — (1) Prin autonomie local„ se Ón˛elege dreptul
∫i capacitatea efectiv„ a autorit„˛ilor administra˛iei publice
locale de a solu˛iona ∫i de a gestiona, Ón numele ∫i Ón
interesul colectivit„˛ilor locale pe care le reprezint„, treburile
publice, Ón condi˛iile legii.
(2) Acest drept se exercit„ de consiliile locale ∫i primari,
precum ∫i de consiliile jude˛ene, autorit„˛i ale administra˛iei
publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret
∫i liber exprimat.
(3) Dispozi˛iile alin. (2) nu aduc atingere posibilit„˛ii de a
recurge la consultarea locuitorilor prin referendum sau prin
orice alt„ form„ de participare direct„ a cet„˛enilor la
treburile publice, Ón condi˛iile legii.
(4) Prin colectivitate local„ se Ón˛elege totalitatea
locuitorilor din unitatea administrativ-teritorial„.
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*) Republicat„ Ón temeiul art. III din Legea nr. 286 din 29 iunie 2006 pentru modificarea ∫i completarea Legii administra˛iei publice locale
nr. 215/2001, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 621 din 18 iulie 2006, ∫i rectificat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 776 din 13 septembrie 2006, d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.
Legea administra˛iei publice locale nr. 215/2001 a fost publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001 ∫i,
ulterior adopt„rii, a mai fost modificat„ ∫i completat„ prin:
— Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 74/2001 pentru completarea art. 152 din Legea administra˛iei publice locale nr. 215/2001, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 271 din 25 mai 2001, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 738/2001, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 802 din 14 decembrie 2001;
— Legea nr. 216/2002 pentru modificarea alin. (1) al art. 103 din Legea administra˛iei publice locale nr. 215/2001, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 288 din 29 aprilie 2002;
— Legea nr. 161/2003 privind unele m„suri pentru asigurarea transparen˛ei Ón exercitarea demnit„˛ilor publice, a func˛iilor publice ∫i Ón mediul
de afaceri, prevenirea ∫i sanc˛ionarea corup˛iei, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003;
— Legea nr. 141/2004 pentru modificarea ∫i completarea Legii administra˛iei publice locale nr. 215/2001, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 396 din 4 mai 2004, rectificat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 410 din 7 mai 2004;
— Legea nr. 340/2004 privind institu˛ia prefectului, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 658 din 21 iulie 2004;
— Legea nr. 393/2004 privind Statutul ale∫ilor locali, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004.
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aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 246/2005.
(2) Asocia˛iile de dezvoltare intercomunitar„ se constituie
Ón condi˛iile legii, Ón scopul realiz„rii Ón comun a unor
proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al
furniz„rii Ón comun a unor servicii publice. Zonele
metropolitane ∫i aglomer„rile urbane constituite cu acordul
expres al consiliilor locale ale unit„˛ilor administrativteritoriale componente au ca scop dezvoltarea infrastructurilor
∫i a obiectivelor de dezvoltare de interes comun.
Autorit„˛ile deliberative ∫i executive de la nivelul fiec„rei
unit„˛i administrativ-teritoriale componente Ó∫i p„streaz„
autonomia local„, Ón condi˛iile legii.
(3) Unit„˛ile administrativ-teritoriale au dreptul ca, Ón
limitele competen˛elor autorit„˛ilor lor deliberative ∫i
executive, s„ coopereze ∫i s„ se asocieze ∫i cu unit„˛i
administrativ-teritoriale din str„in„tate, Ón condi˛iile legii, prin
hot„r‚ri ale consiliilor locale sau consiliilor jude˛ene, dup„
caz.
(4) Pentru protec˛ia ∫i promovarea intereselor lor
comune, unit„˛ile administrativ-teritoriale au dreptul de a
adera la asocia˛ii na˛ionale ∫i interna˛ionale, Ón condi˛iile
legii.
Art. 12. — (1) Asocia˛iile de dezvoltare intercomunitar„
se finan˛eaz„ prin contribu˛ii din bugetele locale ale
unit„˛ilor administrativ-teritoriale membre, precum ∫i din alte
surse, Ón condi˛iile legii.
(2) Guvernul sprijin„ asocierea unit„˛ilor administrativteritoriale prin programe na˛ionale de dezvoltare. Aceste
programe sunt finan˛ate anual prin bugetul de stat ∫i sunt
prev„zute distinct Ón cadrul bugetului Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor, Ón condi˛iile legii privind finan˛ele
publice locale.
(3) Consiliile jude˛ene pot ini˛ia ∫i derula programe
jude˛ene de dezvoltare, finan˛ate din bugetul local al
jude˛ului ∫i prev„zute distinct Ón cadrul acestuia.
Art. 13. — (1) Asocia˛iile de dezvoltare intercomunitar„
sunt conduse de un consiliu de administra˛ie compus din
reprezentan˛i ai unit„˛ilor administrativ-teritoriale componente,
desemna˛i de consiliul local sau de consiliul jude˛ean, la
propunerea primarului, respectiv a pre∫edintelui consiliului
jude˛ean, precum ∫i la propunerea consilierilor locali sau
jude˛eni, dup„ caz.
(2) Consiliul de administra˛ie este condus de un
pre∫edinte ales cu votul majorit„˛ii membrilor s„i.
(3) Pentru realizarea obiectivelor proprii, consiliul de
administra˛ie poate Ónfiin˛a un aparat tehnic, finan˛at din
resursele asocia˛iei de dezvoltare intercomunitar„.
(4) Organizarea ∫i modul de func˛ionare a consiliului de
administra˛ie ∫i a aparatului tehnic sunt stabilite prin actul
de Ónfiin˛are ∫i statutul asocia˛iei de dezvoltare
intercomunitar„, aprobate prin hot„r‚rile consiliilor locale,
respectiv jude˛ene asociate.
Art. 14. — Unit„˛ile administrativ-teritoriale pot Óncheia
Óntre ele acorduri ∫i pot participa, inclusiv prin alocare de
fonduri, la ini˛ierea ∫i la realizarea unor programe de
dezvoltare zonal„ sau regional„, Ón baza hot„r‚rilor
adoptate de consiliile locale ori jude˛ene, dup„ caz, Ón
condi˛iile legii.
Art. 15. — (1) Unit„˛ile administrativ-teritoriale limitrofe
zonelor de frontier„ pot Óncheia Óntre ele Ón˛elegeri de
cooperare transfrontalier„ cu structuri similare din statele
vecine, Ón condi˛iile legii.
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Art. 4. — (1) Autonomia local„ este numai
administrativ„ ∫i financiar„, fiind exercitat„ pe baza ∫i Ón
limitele prev„zute de lege.
(2) Autonomia local„ prive∫te organizarea, func˛ionarea,
competen˛ele ∫i atribu˛iile, precum ∫i gestionarea resurselor
care, potrivit legii, apar˛in comunei, ora∫ului, municipiului
sau jude˛ului, dup„ caz.
Art. 5. — (1) Autorit„˛ile administra˛iei publice locale
exercit„, Ón condi˛iile legii, competen˛e exclusive,
competen˛e partajate ∫i competen˛e delegate.
(2) Autonomia local„ confer„ autorit„˛ilor administra˛iei
publice locale dreptul ca, Ón limitele legii, s„ aib„ ini˛iative
Ón toate domeniile, cu excep˛ia celor care sunt date Ón mod
expres Ón competen˛a altor autorit„˛i publice.
Art. 6. — (1) Raporturile dintre autorit„˛ile administra˛iei
publice locale din comune, ora∫e ∫i municipii ∫i autorit„˛ile
administra˛iei publice de la nivel jude˛ean se bazeaz„ pe
principiile autonomiei, legalit„˛ii, responsabilit„˛ii, cooper„rii
∫i solidarit„˛ii Ón rezolvarea problemelor Óntregului jude˛.
(2) Œn rela˛iile dintre autorit„˛ile administra˛iei publice
locale ∫i consiliul jude˛ean, pe de o parte, precum ∫i Óntre
consiliul local ∫i primar, pe de alt„ parte, nu exist„
raporturi de subordonare.
Art. 7. — Descentralizarea competen˛elor c„tre
autorit„˛ile administra˛iei publice locale se face cu
respectarea principiilor ∫i regulilor prev„zute de Legeacadru a descentraliz„rii.*)
Art. 8. — (1) Autorit„˛ile administra˛iei publice centrale
vor consulta, Ónainte de adoptarea oric„rei decizii,
structurile asociative ale autorit„˛ilor administra˛iei publice
locale, Ón toate problemele care le privesc Ón mod direct,
potrivit legii.
(2) Structurile asociative ale autorit„˛ilor administra˛iei
publice locale sunt:
a) Asocia˛ia Comunelor din Rom‚nia;
b) Asocia˛ia Ora∫elor din Rom‚nia;
c) Asocia˛ia Municipiilor din Rom‚nia;
d) Uniunea Na˛ional„ a Consiliilor Jude˛ene din
Rom‚nia;
e) alte forme asociative de interes general, constituite
potrivit legii.
Art. 9. — (1) Œn cadrul politicii economice na˛ionale,
comunele, ora∫ele, municipiile ∫i jude˛ele au dreptul la
resurse financiare proprii, pe care autorit„˛ile administra˛iei
publice locale le stabilesc, le administreaz„ ∫i le utilizeaz„
pentru Óndeplinirea competen˛elor ∫i atribu˛iilor ce le revin,
Ón condi˛iile legii.
(2) Resursele financiare de care dispun autorit„˛ile
administra˛iei publice locale trebuie s„ fie corelate cu
competen˛ele ∫i cu atribu˛iile prev„zute de lege.
Art. 10. — Autorit„˛ile administra˛iei publice locale
administreaz„ sau, dup„ caz, dispun de resursele
financiare, precum ∫i de bunurile proprietate public„ sau
privat„ ale comunelor, ora∫elor, municipiilor ∫i jude˛elor, Ón
conformitate cu principiul autonomiei locale.
Art. 11. — (1) Dou„ sau mai multe unit„˛i administrativteritoriale au dreptul ca, Ón limitele competen˛elor
autorit„˛ilor lor deliberative ∫i executive, s„ coopereze ∫i s„
se asocieze, Ón condi˛iile legii, form‚nd asocia˛ii de
dezvoltare intercomunitar„, cu personalitate juridic„, de
drept privat ∫i de utilitate public„. Asocia˛iile de dezvoltare
intercomunitar„ sunt de utilitate public„, prin efectul
prezentei legi, prin derogare de la prevederile Ordonan˛ei
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asocia˛ii ∫i funda˛ii,
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*) Legea-cadru a descentraliz„rii nr. 195/2006, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 453 din 25 mai 2006.
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(5) Autorit„˛ile administra˛iei publice locale se pot
constitui ∫i Ón subdiviziunile administrativ-teritoriale ale
municipiilor. Aceste autorit„˛i exercit„ atribu˛iile prev„zute la
art. 81 ∫i, respectiv, la art. 83, care se aplic„ Ón mod
corespunz„tor.
Art. 21. — (1) Unit„˛ile administrativ-teritoriale sunt
persoane juridice de drept public, cu capacitate juridic„
deplin„ ∫i patrimoniu propriu. Acestea sunt subiecte juridice
de drept fiscal, titulare ale codului de Ónregistrare fiscal„ ∫i
ale conturilor deschise la unit„˛ile teritoriale de trezorerie,
precum ∫i la unit„˛ile bancare. Unit„˛ile administrativteritoriale sunt titulare ale drepturilor ∫i obliga˛iilor ce
decurg din contractele privind administrarea bunurilor care
apar˛in domeniului public ∫i privat Ón care acestea sunt
parte, precum ∫i din raporturile cu alte persoane fizice sau
juridice, Ón condi˛iile legii.
(2) Œn justi˛ie, unit„˛ile administrativ-teritoriale sunt
reprezentate, dup„ caz, de primar sau de pre∫edintele
consiliului jude˛ean.
(3) Primarul, respectiv pre∫edintele consiliului jude˛ean,
poate Ómputernici o persoan„ cu studii superioare juridice
de lung„ durat„ din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, respectiv al consiliului jude˛ean, sau un avocat
care s„ reprezinte interesele unit„˛ii administrativ-teritoriale,
precum ∫i ale autorit„˛ilor administra˛iei publice locale
respective, Ón justi˛ie.
(4) Unitatea administrativ-teritorial„ are dreptul s„
beneficieze de acoperirea cheltuielilor de judecat„ stabilite
Ón baza hot„r‚rii instan˛ei de judecat„, inclusiv Ón situa˛ia
Ón care reprezentarea Ón justi˛ie este asigurat„ de un
consilier juridic din aparatul de specialitate al primarului,
respectiv al consiliului jude˛ean.
(5) Desp„gubirile primite de unit„˛ile administrativteritoriale Ón urma hot„r‚rilor pronun˛ate de instan˛ele de
judecat„ se constituie Ón venituri la bugetele locale.
Desp„gubirile pe care trebuie s„ le pl„teasc„ unitatea
administrativ-teritorial„ Ón urma hot„r‚rilor pronun˛ate de
instan˛a de judecat„ ∫i r„mase definitive sunt asigurate de
la bugetul local.
Art. 22. — Delimitarea teritorial„ a comunelor, ora∫elor,
municipiilor ∫i jude˛elor se stabile∫te prin lege. Orice
modificare a limitelor teritoriale ale acestora se poate
efectua numai prin lege ∫i numai dup„ consultarea
prealabil„ a cet„˛enilor din unit„˛ile administrativ-teritoriale
respective prin referendum, care se organizeaz„ potrivit
legii.
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(2) Unit„˛ile administrativ-teritoriale, prin primari,
respectiv pre∫edin˛ii consiliilor jude˛ene, transmit Ministerului
Afacerilor Externe, spre avizare conform„, proiectele de
Ón˛elegeri de cooperare pe care acestea inten˛ioneaz„ s„
le Óncheie cu unit„˛ile administrativ-teritoriale din alte ˛„ri,
Ónainte de supunerea lor spre adoptare de c„tre consiliile
locale sau jude˛ene, dup„ caz.
(3) Prin Ón˛elegerile de cooperare transfrontalier„ pot fi
create ∫i pe teritoriul Rom‚niei organisme care s„ aib„,
potrivit dreptului intern, personalitate juridic„. Aceste
organisme nu au, Ón sensul prezentei legi, competen˛e
administrativ-teritoriale.
(4) Unit„˛ile administrativ-teritoriale care au Óncheiat
Ón˛elegeri de cooperare transfrontalier„ au dreptul s„
participe Ón alte state la organismele create prin
respectivele Ón˛elegeri, Ón limita competen˛elor ce le revin,
potrivit legii.
Art. 16. — (1) Ini˛iativa unit„˛ilor administrativ-teritoriale
de a coopera ∫i de a se asocia cu unit„˛i administrativteritoriale din str„in„tate, precum ∫i de a adera la o
asocia˛ie interna˛ional„ a unit„˛ilor administrativ-teritoriale va
fi comunicat„ Ministerului Afacerilor Externe ∫i Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor.
(2) Proiectele de Ón˛elegeri de cooperare pe care
unit„˛ile administrativ-teritoriale inten˛ioneaz„ s„ le Óncheie
cu unit„˛i administrativ-teritoriale din alte ˛„ri vor fi
transmise spre avizare Ministerului Afacerilor Externe, prin
primari, respectiv pre∫edin˛ii consiliilor jude˛ene, Ónainte de
supunerea lor spre adoptare de c„tre consiliile locale sau
consiliile jude˛ene, dup„ caz.
(3) Avizele prev„zute la alin. (2) trebuie emise Ón
termen de 30 de zile de la primirea solicit„rii. Œn caz
contrar se va considera c„ nu sunt obiec˛ii ∫i proiectul
respectiv poate fi supus spre aprobare consiliului local sau
jude˛ean interesat.
(4) Responsabilitatea privind Ón˛elegerile de cooperare
Óncheiate de unit„˛ile administrativ-teritoriale revine Ón
exclusivitate acestora.
Art. 17. — Consiliile locale ∫i consiliile jude˛ene pot
hot„rÓ asupra particip„rii cu capital sau cu bunuri, Ón
numele ∫i Ón interesul colectivit„˛ilor locale pe care le
reprezint„, la Ónfiin˛area, func˛ionarea ∫i dezvoltarea unor
organisme prestatoare de servicii publice ∫i de utilitate
public„ de interes local sau jude˛ean, Ón condi˛iile legii.
Art. 18. — Controlul administrativ ∫i controlul financiar
al activit„˛ii autorit„˛ilor administra˛iei publice locale se
exercit„ Ón limitele ∫i Ón condi˛iile prev„zute de lege.
Art. 19. — Œn unit„˛ile administrativ-teritoriale Ón care
cet„˛enii apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale au o pondere de
peste 20% din num„rul locuitorilor, autorit„˛ile administra˛iei
publice locale, institu˛iile publice aflate Ón subordinea
acestora, precum ∫i serviciile publice deconcentrate asigur„
folosirea, Ón raporturile cu ace∫tia, ∫i a limbii materne, Ón
conformitate cu prevederile Constitu˛iei, ale prezentei legi ∫i
ale tratatelor interna˛ionale la care Rom‚nia este parte.
Art. 20. — (1) Comunele, ora∫ele, municipiile ∫i jude˛ele
sunt unit„˛i administrativ-teritoriale Ón care se exercit„
autonomia local„ ∫i Ón care se organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„
autorit„˛i ale administra˛iei publice locale.
(2) Comunele pot fi formate din unul sau mai multe
sate.
(3) Unele ora∫e pot fi declarate municipii, Ón condi˛iile
legii.
(4) Œn municipii se pot crea subdiviziuni administrativteritoriale, ale c„ror delimitare ∫i organizare se fac potrivit
legii.
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SECﬁIUNEA a 2-a
Autorit„˛ile administra˛iei publice locale

Art. 23. — (1) Autorit„˛ile administra˛iei publice prin care
se realizeaz„ autonomia local„ Ón comune, ora∫e ∫i
municipii sunt consiliile locale, comunale, or„∫ene∫ti ∫i
municipale, ca autorit„˛i deliberative, ∫i primarii, ca autorit„˛i
executive. Consiliile locale ∫i primarii se aleg Ón condi˛iile
prev„zute de legea pentru alegerea autorit„˛ilor
administra˛iei publice locale.
(2) Consiliile locale ∫i primarii func˛ioneaz„ ca autorit„˛i
ale administra˛iei publice locale ∫i rezolv„ treburile publice
din comune, ora∫e ∫i municipii, Ón condi˛iile legii.
Art. 24. — Œn fiecare jude˛ se constituie un consiliu
jude˛ean, ca autoritate a administra˛iei publice locale,
pentru coordonarea activit„˛ii consiliilor comunale,
or„∫ene∫ti ∫i municipale, Ón vederea realiz„rii serviciilor
publice de interes jude˛ean. Consiliul jude˛ean este ales Ón
condi˛iile legii pentru alegerea autorit„˛ilor administra˛iei
publice locale.
Art. 25. — Ale∫ii locali sunt primarul, consilierii locali ∫i
consilierii jude˛eni. Œn asigurarea liberului exerci˛iu al
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(3) Cererea se judec„ de urgen˛„ ∫i cu prec„dere, Ón
termen de 10 zile de la data depunerii, prin hot„r‚re
executorie.
(4) Hot„r‚rea prev„zut„ la alin. (3) estre supus„ c„ilor
de atac prev„zute Ón cadrul procedurii contencioase,
instan˛a pronun˛‚ndu-se Ón termen de 10 zile de la data
introducerii cererii de apel sau de recurs, dup„ caz.
(5) Invalidarea mandatului intervine Ón cazul Ón care se
constat„ Ónc„lcarea condi˛iilor de eligibilitate sau dac„
alegerea consilierului s-a f„cut prin fraud„ electoral„,
constatat„ Ón condi˛iile legii.
(6) Pentru validarea mandatelor candida˛ilor declara˛i
suplean˛i este aplicabil„ aceea∫i procedur„. Pot fi valida˛i
numai candida˛ii declara˛i suplean˛i care, la data valid„rii,
fac dovada faptului c„ sunt Ónscri∫i Ón partidul politic,
alian˛a politic„ sau alian˛a electoral„ pe a c„rei list„ au
candidat Ón alegeri.
Art. 31. — (1) Constituirea consiliilor locale se face Ón
termen de 25 de zile de la data desf„∫ur„rii alegerilor.
Convocarea consilierilor locali ale∫i ∫i valida˛i Ón func˛ie se
face de c„tre prefect, Ón maximum 5 zile de la pronun˛area
hot„r‚rii de validare, Ón condi˛iile art. 30. La ∫edin˛a de
constituire particip„ prefectul sau reprezentantul s„u,
precum ∫i primarul sau, dup„ caz, candidatul declarat
c‚∫tig„tor la alegerile pentru func˛ia de primar.
(2) ™edin˛a se desf„∫oar„ Ón condi˛ii legale dac„
particip„ cel pu˛in majoritatea consilierilor locali ale∫i ∫i
valida˛i. Œn cazul Ón care nu se poate asigura aceast„
majoritate, ∫edin˛a se va organiza, Ón acelea∫i condi˛ii,
peste 3 zile, la convocarea prefectului. Dac„ nici la a doua
convocare reuniunea nu este legal constituit„, se va
proceda la o nou„ convocare de c„tre prefect, peste alte
3 zile, Ón acelea∫i condi˛ii.
(3) Œn situa˛ia Ón care consiliul local nu se poate reuni
nici la a treia convocare din cauza absen˛ei nemotivate a
consilierilor locali, instan˛a va declara vacante, prin
hot„r‚re, locurile consilierilor locali ale∫i care au lipsit
nemotivat la oricare dintre cele 3 convoc„ri. Sesizarea
instan˛ei se face de c„tre prefect Ón maximum 3 zile de la
data ∫edin˛ei, pe baza procesului-verbal al ∫edin˛ei, Óntocmit
de secretarul unit„˛ii administrativ-teritoriale. Hot„r‚rea
instan˛ei se pronun˛„ Ón maximum 3 zile de la primirea
sesiz„rii din partea prefectului ∫i poate fi atacat„ cu recurs
la instan˛a competent„. Œn cazul Ón care locurile declarate
vacante, potrivit procedurii de mai sus, nu pot fi ocupate
cu suplean˛ii Ónscri∫i pe listele de candida˛i respective,
potrivit legii, se organizeaz„ alegeri par˛iale pentru
completare, Ón termen de 90 de zile.
(4) Lucr„rile ∫edin˛ei de constituire sunt conduse de cel
mai Ón v‚rst„ consilier local, ajutat de cei mai tineri
2 consilieri locali, cu asisten˛a de specialitate a secretarului
unit„˛ii administrativ-teritoriale, care Óntocme∫te ∫i procesulverbal al ∫edin˛ei.
(5) Absen˛a consilierilor locali de la ∫edin˛a de
constituire este considerat„ motivat„ dac„ se face dovada
c„ aceasta a intervenit din cauza unei boli sau a unor
evenimente de for˛„ major„ care au f„cut imposibil„
prezen˛a acestora.
Art. 32. — (1) Consilierii locali ale c„ror mandate au
fost validate depun Ón fa˛a consiliului local urm„torul
jur„m‚nt Ón limba rom‚n„: îJur s„ respect Constitu˛ia ∫i legile
˛„rii ∫i s„ fac, cu bun„-credin˛„, tot ceea ce st„ Ón puterile ∫i
priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei (ora∫ului,
municipiului, jude˛ului)... A∫a s„-mi ajute Dumnezeu!“
(2) Consilierii locali care refuz„ s„ depun„ jur„m‚ntul
sunt considera˛i demisiona˛i de drept.
(3) Jur„m‚ntul poate fi depus ∫i f„r„ formul„ religioas„.
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mandatului lor, ace∫tia Óndeplinesc o func˛ie de autoritate
public„, beneficiind de dispozi˛iile legii penale cu privire la
persoanele care Óndeplinesc o func˛ie ce implic„ exerci˛iul
autorit„˛ii de stat.
Art. 26. — (1) Mandatul primarului, consilierului local,
respectiv al consilierului jude˛ean este de 4 ani. Mandatul
se exercit„ Ón condi˛iile legii.
(2) Consiliul local sau consiliul jude˛ean, precum ∫i
primarul ales Ón cursul unui mandat, ca urmare a dizolv„rii
consiliului local sau jude˛ean, respectiv a vacan˛ei postului
de primar, Óncheie mandatul precedentei autorit„˛i a
administra˛iei publice locale.
(3) Consiliul local sau consiliul jude˛ean, precum ∫i
primarul, ale∫i Ón urma organiz„rii unor noi unit„˛i
administrativ-teritoriale sau Ón urma dizolv„rii unor consilii,
respectiv vacant„rii unor posturi de primari, Ó∫i exercit„
mandatul numai p‚n„ la organizarea urm„toarelor alegeri
locale generale.
Art. 27. — Œn scopul asigur„rii autonomiei locale,
autorit„˛ile administra˛iei publice locale au dreptul s„
instituie ∫i s„ perceap„ impozite ∫i taxe locale, s„
elaboreze ∫i s„ aprobe bugetele locale ale comunelor,
ora∫elor, municipiilor ∫i jude˛elor, Ón condi˛iile legii.
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CAPITOLUL II
Consiliile locale
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p‚n„ la 3.000
Óntre 3.001 ∫i 5.000
Óntre 5.001 ∫i 10.000
Óntre 10.001 ∫i 20.000
Óntre 20.001 ∫i 50.000
Óntre 50.001 ∫i 100.000
Óntre 100.001 ∫i 200.000
Óntre 200.001 ∫i 300.000
Óntre 300.001 ∫i 400.000
peste 400.000
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Art. 28. — Consiliile locale sunt compuse din consilieri
locali ale∫i prin vot universal, egal, direct, secret ∫i liber
exprimat, Ón condi˛iile stabilite de legea pentru alegerea
autorit„˛ilor administra˛iei publice locale.
Art. 29. — (1) Num„rul membrilor fiec„rui consiliu local
se stabile∫te prin ordin al prefectului, Ón func˛ie de num„rul
locuitorilor comunei, ora∫ului sau municipiului, raportat de
Institutul Na˛ional de Statistic„ la data de 1 ianuarie a
anului Ón curs sau, dup„ caz, la data de 1 iulie a anului
care preced„ alegerile, dup„ cum urmeaz„:

tu
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Constituirea consiliului local

Num„rul
consilierilor

9
11
13
15
17
19
21
23
25
27

(2) Consiliul General al Municipiului Bucure∫ti este
compus din 31 de consilieri locali.
(3) Num„rul membrilor consiliilor locale ale sectoarelor
municipiului Bucure∫ti se stabile∫te Ón func˛ie de num„rul
locuitorilor sectoarelor respective, potrivit alin. (1).
Art. 30. — (1) Validarea alegerii consilierilor se face de
c„tre judec„toria Ón raza c„reia se afl„ unitatea
administrativ-teritorial„, de c„tre un judec„tor desemnat de
pre∫edintele instan˛ei. Cererea de validare a consilierilor
locali se depune Ón termen de 3 zile de la data constat„rii
rezultatelor alegerilor, Ón condi˛iile legii.
(2) Cererea introdus„ potrivit alin. (1) se judec„ Ón
∫edin˛„ public„, f„r„ citarea p„r˛ilor.
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Art. 36. — (1) Consiliul local are ini˛iativ„ ∫i hot„r„∫te,
Ón condi˛iile legii, Ón toate problemele de interes local, cu
excep˛ia celor care sunt date prin lege Ón competen˛a altor
autorit„˛i ale administra˛iei publice locale sau centrale.
(2) Consiliul local exercit„ urm„toarele categorii de
atribu˛ii:
a) atribu˛ii privind organizarea ∫i func˛ionarea aparatului
de specialitate al primarului, ale institu˛iilor ∫i serviciilor
publice de interes local ∫i ale societ„˛ilor comerciale ∫i
regiilor autonome de interes local;
b) atribu˛ii privind dezvoltarea economico-social„ ∫i de
mediu a comunei, ora∫ului sau municipiului;
c) atribu˛ii privind administrarea domeniului public ∫i
privat al comunei, ora∫ului sau municipiului;
d) atribu˛ii privind gestionarea serviciilor furnizate c„tre
cet„˛eni;
e) atribu˛ii privind cooperarea interinstitu˛ional„ pe plan
intern ∫i extern.
(3) Œn exercitarea atribu˛iilor prev„zute la alin. (2) lit. a),
consiliul local:
a) aprob„ statutul comunei, ora∫ului sau municipiului,
precum ∫i regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a
consiliului local;
b) aprob„, Ón condi˛iile legii, la propunerea primarului,
Ónfiin˛area, organizarea ∫i statul de func˛ii ale aparatului de
specialitate al primarului, ale institu˛iilor ∫i serviciilor publice
de interes local, precum ∫i reorganizarea ∫i statul de func˛ii
ale regiilor autonome de interes local;
c) exercit„, Ón numele unit„˛ii administrativ-teritoriale,
toate drepturile ∫i obliga˛iile corespunz„toare participa˛iilor
de˛inute la societ„˛i comerciale sau regii autonome, Ón
condi˛iile legii.
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(4) Œn exercitarea atribu˛iilor prev„zute la alin. (2) lit. b),
consiliul local:
a) aprob„, la propunerea primarului, bugetul local,
vir„rile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare ∫i
contul de Óncheiere a exerci˛iului bugetar;
b) aprob„, la propunerea primarului, contractarea ∫i/sau
garantarea Ómprumuturilor, precum ∫i contractarea de
datorie public„ local„ prin emisiuni de titluri de valoare, Ón
numele unit„˛ii administrativ-teritoriale, Ón condi˛iile legii;
c) stabile∫te ∫i aprob„ impozitele ∫i taxele locale, Ón
condi˛iile legii;
d) aprob„, la propunerea primarului, documenta˛iile
tehnico-economice pentru lucr„rile de investi˛ii de interes
local, Ón condi˛iile legii;
e) aprob„ strategiile privind dezvoltarea economic„,
social„ ∫i de mediu a unit„˛ii administrativ-teritoriale;
f) asigur„ realizarea lucr„rilor ∫i ia m„surile necesare
implement„rii ∫i conform„rii cu prevederile angajamentelor
asumate Ón procesul de integrare european„ Ón domeniul
protec˛iei mediului ∫i gospod„ririi apelor pentru serviciile
furnizate cet„˛enilor.
(5) Œn exercitarea atribu˛iilor prev„zute la alin. (2) lit. c),
consiliul local:
a) hot„r„∫te darea Ón administrare, concesionarea sau
Ónchirierea bunurilor proprietate public„ a comunei, ora∫ului
sau municipiului, dup„ caz, precum ∫i a serviciilor publice
de interes local, Ón condi˛iile legii;
b) hot„r„∫te v‚nzarea, concesionarea sau Ónchirierea
bunurilor proprietate privat„ a comunei, ora∫ului sau
municipiului, dup„ caz, Ón condi˛iile legii;
c) avizeaz„ sau aprob„, Ón condi˛iile legii, documenta˛iile
de amenajare a teritoriului ∫i urbanism ale localit„˛ilor;
d) atribuie sau schimb„, Ón condi˛iile legii, denumiri de
str„zi, de pie˛e ∫i de obiective de interes public local.
(6) Œn exercitarea atribu˛iilor prev„zute la alin. (2) lit. d),
consiliul local:
a) asigur„, potrivit competen˛elor sale ∫i Ón condi˛iile
legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de
interes local privind:
1. educa˛ia;
2. serviciile sociale pentru protec˛ia copilului, a
persoanelor cu handicap, a persoanelor v‚rstnice, a familiei
∫i a altor persoane sau grupuri aflate Ón nevoie social„;
3. s„n„tatea;
4. cultura;
5. tineretul;
6. sportul;
7. ordinea public„;
8. situa˛iile de urgen˛„;
9. protec˛ia ∫i refacerea mediului;
10. conservarea, restaurarea ∫i punerea Ón valoare a
monumentelor istorice ∫i de arhitectur„, a parcurilor,
gr„dinilor publice ∫i rezerva˛iilor naturale;
11. dezvoltarea urban„;
12. eviden˛a persoanelor;
13. podurile ∫i drumurile publice;
14. serviciile comunitare de utilitate public„: alimentare
cu ap„, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie
termic„, iluminat public ∫i transport public local, dup„ caz;
15. serviciile de urgen˛„ de tip salvamont, salvamar ∫i
de prim ajutor;
16. activit„˛ile de administra˛ie social-comunitar„;
17. locuin˛ele sociale ∫i celelalte unit„˛i locative aflate Ón
proprietatea unit„˛ii administrativ-teritoriale sau Ón
administrarea sa;
18. punerea Ón valoare, Ón interesul comunit„˛ii locale, a
resurselor naturale de pe raza unit„˛ii administrativteritoriale;

ite

Art. 33. — Œn cazul Ón care consilierul local declarat
ales renun˛„ la mandat Ónainte de validare sau refuz„ s„
depun„ jur„m‚ntul, se supune valid„rii mandatul primului
supleant Ónscris pe lista partidului politic, a alian˛ei politice
sau a alian˛ei electorale respective, dac„ p‚n„ la validarea
mandatului partidele ∫i alian˛ele politice confirm„ Ón scris
apartenen˛a la partid. Œn cazul Ón care locurile r„mase
vacante nu pot fi completate cu suplean˛i, conform legii, iar
num„rul de consilieri locali se reduce sub jum„tate plus
unu, se vor organiza alegeri par˛iale pentru completare, Ón
termen de 90 de zile.
Art. 34. — (1) Dup„ validare, Ón ∫edin˛a de constituire a
consiliului local, consilierii locali depun jur„m‚ntul prev„zut
la art. 32.
(2) Consiliul local se declar„ legal constituit, dac„
majoritatea consilierilor locali valida˛i au depus jur„m‚ntul.
Constituirea consiliului local se constat„ prin hot„r‚re,
adoptat„ cu votul majorit„˛ii consilierilor locali valida˛i.
Art. 35. — (1) Dup„ declararea ca legal constituit,
consiliul local alege dintre membrii s„i, prin hot„r‚re
adoptat„ cu votul deschis al majorit„˛ii consilierilor locali Ón
func˛ie, un pre∫edinte de ∫edin˛„, pe o perioad„ de cel
mult 3 luni, care va conduce ∫edin˛ele consiliului ∫i va
semna hot„r‚rile adoptate de acesta.
(2) Consilierul local ales Ón condi˛iile alin. (1) poate fi
schimbat din func˛ie, la ini˛iativa a cel pu˛in unei treimi din
num„rul consilierilor locali, prin votul majorit„˛ii consilierilor
locali Ón func˛ie.
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organizare ∫i func˛ionare a consiliului local, convocarea
consiliului local se poate face de Óndat„.
(5) Œn invita˛ia la ∫edin˛„ se vor preciza data, ora, locul
desf„∫ur„rii ∫i ordinea de zi a acesteia.
(6) Ordinea de zi a ∫edin˛ei consiliului local se aduce
la cuno∫tin˛„ locuitorilor comunei sau ai ora∫ului prin massmedia sau prin orice alt mijloc de publicitate.
(7) Œn comunele sau ora∫ele Ón care cet„˛enii apar˛in‚nd
unei minorit„˛i na˛ionale au o pondere de peste 20% din
num„rul locuitorilor ordinea de zi se aduce la cuno∫tin˛„
public„ ∫i Ón limba matern„ a cet„˛enilor apar˛in‚nd
minorit„˛ii respective.
(8) Œn toate cazurile convocarea se consemneaz„ Ón
procesul-verbal al ∫edin˛ei.
Art. 40. — (1) ™edin˛ele consiliului local se desf„∫oar„
legal Ón prezen˛a majorit„˛ii consilierilor locali Ón func˛ie.
(2) Prezen˛a consilierilor locali la ∫edin˛„ este
obligatorie. Cazurile Ón care absen˛a este motivat„ se
stabilesc prin regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a
consiliului local. Consilierul local care absenteaz„ nemotivat
de dou„ ori consecutiv este sanc˛ionat, Ón condi˛iile
regulamentului de organizare ∫i func˛ionare a consiliului
local.
Art. 41. — ™edin˛ele consiliului local sunt conduse de
un pre∫edinte de ∫edin˛„, ales Ón condi˛iile prev„zute la
art. 35.
Art. 42. — (1) ™edin˛ele consiliului local sunt publice.
(2) Lucr„rile ∫edin˛elor se desf„∫oar„ Ón limba rom‚n„.
Œn consiliile locale Ón care consilierii locali apar˛in‚nd unei
minorit„˛i na˛ionale reprezint„ cel pu˛in o cincime din
num„rul total, la ∫edin˛ele de consiliu se poate folosi ∫i
limba matern„. Œn aceste cazuri se va asigura, prin grija
primarului, traducerea Ón limba rom‚n„. Œn toate cazurile,
documentele ∫edin˛elor de consiliu se Óntocmesc Ón limba
rom‚n„.
(3) Dezbaterile din ∫edin˛ele consiliului local, precum ∫i
modul Ón care ∫i-a exercitat votul fiecare consilier local se
consemneaz„ Óntr-un proces-verbal, semnat de pre∫edintele
de ∫edin˛„ ∫i de secretarul unit„˛ii administrativ-teritoriale.
(4) Pre∫edintele de ∫edin˛„, Ómpreun„ cu secretarul
unit„˛ii administrativ-teritoriale Ó∫i asum„, prin semn„tur„,
responsabilitatea veridicit„˛ii celor consemnate.
(5) La Ónceputul fiec„rei ∫edin˛e, secretarul supune spre
aprobare procesul-verbal al ∫edin˛ei anterioare. Consilierii
locali au dreptul ca, Ón cadrul ∫edin˛ei, s„ conteste
con˛inutul procesului-verbal ∫i s„ cear„ men˛ionarea exact„
a opiniilor exprimate Ón ∫edin˛a anterioar„.
(6) Procesul-verbal ∫i documentele care au fost
dezb„tute Ón ∫edin˛„ se depun Óntr-un dosar special al
∫edin˛ei respective, care va fi numerotat, semnat ∫i sigilat
de pre∫edintele de ∫edin˛„ ∫i de secretar, dup„ aprobarea
procesului-verbal.
(7) Œn termen de 3 zile de la terminarea ∫edin˛ei,
secretarul unit„˛ii administrativ-teritoriale afi∫eaz„ la sediul
prim„riei ∫i, dup„ caz, pe pagina de internet a unit„˛ii
administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al
∫edin˛ei.
Art. 43. — (1) Ordinea de zi a ∫edin˛elor se aprob„ de
consiliul local, la propunerea celui care, Ón condi˛iile art. 39,
a cerut Óntrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se
poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi
am‚nate p‚n„ la ∫edin˛a urm„toare, ∫i numai cu votul
majorit„˛ii consilierilor locali prezen˛i. Scoaterea unui proiect
de hot„r‚re de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu
acordul ini˛iatorului sau dac„ acesta nu Óndepline∫te
condi˛iile prev„zute la art. 44.
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19. alte servicii publice stabilite prin lege;
b) hot„r„∫te acordarea unor sporuri ∫i altor facilit„˛i,
potrivit legii, personalului sanitar ∫i didactic;
c) sprijin„, Ón condi˛iile legii, activitatea cultelor
religioase;
d) poate solicita inform„ri ∫i rapoarte de la primar,
viceprimar ∫i de la ∫efii organismelor prestatoare de servicii
publice ∫i de utilitate public„ de interes local;
e) aprob„ construirea locuin˛elor sociale, criteriile pentru
repartizarea locuin˛elor sociale ∫i a utilit„˛ilor locative aflate
Ón proprietatea sau Ón administrarea sa;
f) poate solicita inform„ri ∫i rapoarte specifice de la
primar ∫i de la ∫efii organismelor prestatoare de servicii
publice ∫i de utilitate public„ de interes local.
(7) Œn exercitarea atribu˛iilor prev„zute la alin. (2) lit. e),
consiliul local:
a) hot„r„∫te, Ón condi˛iile legii, cooperarea sau asocierea
cu persoane juridice rom‚ne sau str„ine, Ón vederea
finan˛„rii ∫i realiz„rii Ón comun a unor ac˛iuni, lucr„ri,
servicii sau proiecte de interes public local;
b) hot„r„∫te, Ón condi˛iile legii, Ónfr„˛irea comunei,
ora∫ului sau municipiului cu unit„˛i administrativ-teritoriale
din alte ˛„ri;
c) hot„r„∫te, Ón condi˛iile legii, cooperarea sau asocierea
cu alte unit„˛i administrativ-teritoriale din ˛ar„ sau din
str„in„tate, precum ∫i aderarea la asocia˛ii na˛ionale ∫i
interna˛ionale ale autorit„˛ilor administra˛iei publice locale, Ón
vederea promov„rii unor interese comune.
(8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice
rom‚ne sau str„ine cu merite deosebite titlul de cet„˛ean
de onoare al comunei, ora∫ului sau municipiului, Ón baza
unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc
∫i condi˛iile retragerii titlului conferit.
(9) Consiliul local Óndepline∫te orice alte atribu˛ii stabilite
prin lege.
Art. 37. — Persoanele Ómputernicite s„ reprezinte
interesele unit„˛ii administrativ-teritoriale Ón societ„˛i
comerciale, regii autonome de interes local, asocia˛ii de
dezvoltare intercomunitar„ ∫i alte organisme de cooperare
sau parteneriat sunt desemnate prin hot„r‚re a consiliului
local, Ón condi˛iile legii, respect‚ndu-se configura˛ia politic„
de la ultimele alegeri locale.
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SECﬁIUNEA a 3-a
Func˛ionarea consiliului local

Art. 38. — (1) Consiliul local se alege pentru un
mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege
organic„, Ón caz de r„zboi sau catastrof„.
(2) Consiliul local Ó∫i exercit„ mandatul de la data
constituirii p‚n„ la data declar„rii ca legal constituit a
consiliului nou-ales.
Art. 39. — (1) Consiliul local se Óntrune∫te Ón ∫edin˛e
ordinare, lunar, la convocarea primarului.
(2) Consiliul local se poate Óntruni ∫i Ón ∫edin˛e
extraordinare, la cererea primarului sau a cel pu˛in unei
treimi din num„rul membrilor consiliului.
(3) Convocarea consiliului local se face Ón scris, prin
intermediul secretarului unit„˛ii administrativ-teritoriale, cu
cel pu˛in 5 zile Ónainte ∫edin˛elor ordinare sau cu cel pu˛in
3 zile Ónainte de ∫edin˛ele extraordinare. Odat„ cu
notificarea convoc„rii, sunt puse la dispozi˛ie consilierilor
locali materialele Ónscrise pe ordinea de zi.
(4) Œn caz de for˛„ major„ ∫i de maxim„ urgen˛„ pentru
rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, ora∫ului sau
municipiului sau Ón alte situa˛ii stabilite de regulamentul de
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Art. 48. — (1) Secretarul unit„˛ii administrativ-teritoriale
nu va contrasemna hot„r‚rea Ón cazul Ón care consider„ c„
aceasta este ilegal„. Œn acest caz, va depune Ón scris ∫i
va expune consiliului local opinia sa motivat„, care va fi
consemnat„ Ón procesul-verbal al ∫edin˛ei.
(2) Secretarul unit„˛ii administrativ-teritoriale va comunica
hot„r‚rile consiliului local primarului ∫i prefectului de Óndat„,
dar nu mai t‚rziu de 10 zile lucr„toare de la data
adopt„rii.
(3) Comunicarea, Ónso˛it„ de eventualele obiec˛ii cu
privire la legalitate, se face Ón scris de c„tre secretar ∫i va
fi Ónregistrat„ Óntr-un registru special destinat acestui scop.
Art. 49. — (1) Hot„r‚rile cu caracter normativ devin
obligatorii ∫i produc efecte de la data aducerii lor la
cuno∫tin˛„ public„, iar cele individuale, de la data
comunic„rii.
(2) Aducerea la cuno∫tin˛„ public„ a hot„r‚rilor cu
caracter normativ se face Ón termen de 5 zile de la data
comunic„rii oficiale c„tre prefect.
Art. 50. — Œn unit„˛ile administrativ-teritoriale Ón care
cet„˛enii apar˛in‚nd unei minorit„˛i na˛ionale au o pondere
de peste 20% din num„rul locuitorilor hot„r‚rile cu caracter
normativ se aduc la cuno∫tin˛„ public„ ∫i Ón limba matern„
a cet„˛enilor apar˛in‚nd minorit„˛ii respective, iar cele cu
caracter individual se comunic„, la cerere, ∫i Ón limba
matern„.
Art. 51. — (1) Œn exercitarea mandatului, consilierii locali
sunt Ón serviciul colectivit„˛ii locale.
(2) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului
∫i al aparatului de specialitate, s„ pun„ la dispozi˛ie
consilierilor locali, la cererea acestora, Ón termen de cel
mult 10 zile lucr„toare, informa˛iile necesare Ón vederea
Óndeplinirii mandatului.
(3) Consilierii locali sunt obliga˛i ca, Ón Óndeplinirea
mandatului, s„ organizeze periodic Ónt‚lniri cu cet„˛enii ∫i
s„ acorde audien˛e.
(4) Fiecare consilier local, precum ∫i viceprimarul sunt
obliga˛i s„ prezinte un raport anual de activitate, care va fi
f„cut public prin grija secretarului.
(5) Pentru participarea la ∫edin˛ele consiliului local ∫i ale
comisiilor de specialitate, consilierul local prime∫te o
indemniza˛ie stabilit„ Ón condi˛iile legii.
(6) Consilierii locali au dreptul la decontarea cheltuielilor
pe care le efectueaz„ Ón Óndeplinirea mandatului lor, Ón
condi˛iile legii.
(7) Consiliul local poate hot„rÓ diminuarea cuantumului
indemniza˛iei prev„zute la alin. (5) ∫i a cotei Ón care se
face decontarea conform prevederilor alin. (6), Ón
concordan˛„ cu posibilit„˛ile de finan˛are.
Art. 52. — La lucr„rile consiliului local pot asista ∫i lua
cuv‚ntul, f„r„ drept de vot, prefectul, pre∫edintele
consiliului jude˛ean sau reprezentan˛ii acestora, deputa˛ii ∫i
senatorii, mini∫trii ∫i ceilal˛i membri ai Guvernului, secretarii
∫i subsecretarii de stat, ∫efii serviciilor publice
deconcentrate ale ministerelor ∫i ale celorlalte organe
centrale din unit„˛ile administrativ-teritoriale, Ón problemele
ce privesc domeniile de responsabilitate a acestor servicii,
precum ∫i persoanele interesate, invitate de primar.
Art. 53. — (1) Locuitorii satelor care nu au consilieri
locali ale∫i Ón consiliile locale sunt reprezenta˛i la ∫edin˛ele
de consiliu de un delegat s„tesc.
(2) Delegatul s„tesc este ales pe perioada mandatului
consiliului local de c„tre o adunare s„teasc„, constituit„ din
c‚te un reprezentant al fiec„rei familii, convocat„ ∫i
organizat„ de primar ∫i desf„∫urat„ Ón prezen˛a primarului
sau viceprimarului.
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(2) Œn cazul neaprob„rii ordinii de zi, Ón condi˛iile
prev„zute la alin. (1), nu se acord„ indemniza˛ia cuvenit„
consilierilor locali pentru ∫edin˛a respectiv„.
Art. 44. — (1) Proiectele de hot„r‚ri Ónscrise pe ordinea
de zi a ∫edin˛ei consiliului local nu pot fi dezb„tute dac„
nu sunt Ónso˛ite de raportul compartimentului de resort din
cadrul aparatului de specialitate al primarului, care este
elaborat Ón termen de 30 de zile de la Ónregistrarea
proiectului, precum ∫i de raportul comisiei de specialitate a
consiliului, cu excep˛ia cazurilor prev„zute la art. 39
alin. (2) ∫i (4).
(2) Dac„ rapoartele prev„zute la alin. (1) nu sunt
Óntocmite Ón termen de 30 de zile de la Ónregistrarea
proiectului, acestea se consider„ implicit favorabile.
Art. 45. — (1) Œn exercitarea atribu˛iilor ce Ói revin
consiliul local adopt„ hot„r‚ri, cu votul majorit„˛ii membrilor
prezen˛i, Ón afar„ de cazurile Ón care legea sau
regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a consiliului cere
o alt„ majoritate.
(2) Se adopt„ cu votul majorit„˛ii consilierilor locali Ón
func˛ie urm„toarele hot„r‚ri ale consiliului local:
a) hot„r‚rile privind bugetul local;
b) hot„r‚rile privind contractarea de Ómprumuturi, Ón
condi˛iile legii;
c) hot„r‚rile prin care se stabilesc impozite ∫i taxe
locale;
d) hot„r‚rile privind participarea la programe de
dezvoltare jude˛ean„, regional„, zonal„ sau de cooperare
transfrontalier„;
e) hot„r‚rile privind organizarea ∫i dezvoltarea
urbanistic„ a localit„˛ilor ∫i amenajarea teritoriului;
f) hot„r‚rile privind asocierea sau cooperarea cu alte
autorit„˛i publice, cu persoane juridice rom‚ne sau str„ine.
(3) Hot„r‚rile privind patrimoniul se adopt„ cu votul a
dou„ treimi din num„rul total al consilierilor locali Ón func˛ie.
(4) Dac„ bugetul local nu poate fi adoptat dup„ dou„
∫edin˛e consecutive, care vor avea loc la un interval de cel
mult 7 zile, activitatea se va desf„∫ura pe baza bugetului
anului precedent p‚n„ la adoptarea noului buget, dar nu
mai t‚rziu de 45 de zile de la data public„rii legii bugetului
de stat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
(5) Consiliul local stabile∫te ca unele hot„r‚ri s„ fie
luate prin vot secret. Hot„r‚rile cu caracter individual cu
privire la persoane vor fi luate Óntotdeauna prin vot secret,
cu excep˛iile prev„zute de lege. Procedurile de votare vor
fi stabilite prin regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a
consiliului local.
(6) Proiectele de hot„r‚ri pot fi propuse de consilieri
locali, de primar, viceprimar sau de cet„˛eni. Redactarea
proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul
secretarului unit„˛ii administrativ-teritoriale ∫i al serviciilor din
cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art. 46. — (1) Nu poate lua parte la deliberare ∫i la
adoptarea hot„r‚rilor consilierul local care, fie personal, fie
prin so˛, so˛ie, afini sau rude p‚n„ la gradul al patrulea
inclusiv, are un interes patrimonial Ón problema supus„
dezbaterilor consiliului local.
(2) Hot„r‚rile adoptate de consiliul local cu Ónc„lcarea
dispozi˛iilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se
constat„ de c„tre instan˛a de contencios administrativ.
Ac˛iunea poate fi introdus„ de orice persoan„ interesat„.
Art. 47. — Hot„r‚rile consiliului local se semneaz„ de
pre∫edintele de ∫edin˛„, ales Ón condi˛iile prev„zute la
art. 35, ∫i se contrasemneaz„, pentru legalitate, de c„tre
secretar. Œn cazul Ón care pre∫edintele de ∫edin˛„ lipse∫te
sau refuz„ s„ semneze, hot„r‚rea consiliului local se
semneaz„ de 3—5 consilieri locali.
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Suspendarea mandatului de consilier local

Art. 56. — (1) Mandatul de consilier local se suspend„
de drept numai Ón cazul Ón care acesta a fost arestat
preventiv. M„sura arest„rii preventive se comunic„ de
Óndat„ de c„tre instan˛a de judecat„ prefectului care, prin
ordin, constat„ suspendarea mandatului.
(2) Suspendarea dureaz„ p‚n„ la Óncetarea situa˛iei
prev„zute la alin. (1). Ordinul de suspendare se comunic„
de Óndat„ consilierului local.
(3) Œn cazul Ón care consilierul local al c„rui mandat a
fost suspendat a fost g„sit nevinovat, acesta are dreptul la
desp„gubiri, Ón condi˛iile legii.
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SECﬁIUNEA a 4-a

Ónceteaz„ Ónainte de termen dac„ s-au pronun˛at Ón acest
sens cel pu˛in jum„tate plus unu din num„rul total al
voturilor valabil exprimate.
(7) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului
consiliu local se face de Guvern, la propunerea prefectului.
Alegerile se organizeaz„ Ón termen de maximum 90 de zile
de la r„m‚nerea definitiv„ ∫i irevocabil„ a hot„r‚rii
judec„tore∫ti prin care s-a constatat dizolvarea consiliului
local sau, dup„ caz, de la validarea rezultatului
referendumului.
(8) P‚n„ la constituirea noului consiliu local, primarul
sau, Ón absen˛a acestuia, secretarul unit„˛ii administrativteritoriale va rezolva problemele curente ale comunei,
ora∫ului sau municipiului, potrivit competen˛elor ∫i atribu˛iilor
ce Ói revin, potrivit legii.
(9) Consiliile locale pot organiza, din proprie ini˛iativ„
sau din ini˛iativa primarului, dup„ caz, comisii mixte formate
din consilieri locali, func˛ionari publici ∫i al˛i speciali∫ti, pe
perioad„ determinat„. Componen˛a comisiilor mixte,
obiectivele ∫i perioada de desf„∫urare a activit„˛ii acestora
se stabilesc prin hot„r‚ri ale consiliilor locale. ™edin˛ele
comisiilor mixte sunt publice.

pe

(3) La discutarea problemelor privind satele respective
delega˛ii s„te∫ti vor fi invita˛i Ón mod obligatoriu. Votul
acestora are caracter consultativ.
(4) Delegatului s„tesc Ói sunt aplicabile, Ón mod
corespunz„tor, prevederile art. 51 alin. (5) ∫i (6).
Art. 54. — (1) Dup„ constituire consiliul local Ó∫i
organizeaz„ comisii de specialitate, pe principalele domenii
de activitate.
(2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai
consilierii locali.
(3) Comisiile de specialitate Ó∫i aleg c‚te un pre∫edinte
∫i un secretar.
(4) Comisiile de specialitate analizeaz„ ∫i avizeaz„
proiectele de hot„r‚re din domeniul lor de activitate.
(5) Comisiile de specialitate lucreaz„ Ón plen ∫i iau
hot„r‚ri cu votul majorit„˛ii membrilor lor.
(6) Organizarea, func˛ionarea ∫i atribu˛iile comisiilor de
specialitate se stabilesc prin regulamentul de organizare ∫i
func˛ionare a consiliului local, respect‚ndu-se configura˛ia
politic„ rezultat„ Ón urma alegerilor locale.
(7) Consiliile locale pot organiza, din proprie ini˛iativ„
sau la ini˛iativa primarului, dup„ caz, comisii speciale de
analiz„ ∫i verificare, pe perioad„ determinat„. Componen˛a
comisiei speciale de analiz„ ∫i verificare, obiectivele ∫i
perioada de desf„∫urare a activit„˛ilor acesteia se stabilesc
prin hot„r‚re a consiliului local. Membrii comisiei
ac˛ioneaz„ Ón limitele stabilite prin hot„r‚re.

Dizolvarea consiliului local
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Art. 55. — (1) Consiliul local se dizolv„ de drept sau
prin referendum local. Consiliul local se dizolv„ de drept:
a) Ón cazul Ón care acesta nu se Óntrune∫te timp de
dou„ luni consecutiv;
b) Ón cazul Ón care nu a adoptat Ón 3 ∫edin˛e ordinare
consecutive nicio hot„r‚re;
c) Ón situa˛ia Ón care num„rul consilierilor locali se
reduce sub jum„tate plus unu ∫i nu se poate completa prin
suplean˛i.
(2) Primarul, viceprimarul, secretarul unit„˛ii administrativteritoriale sau orice alt„ persoan„ interesat„ sesizeaz„
instan˛a de contencios administrativ cu privire la cazurile
prev„zute la alin. (1). Instan˛a analizeaz„ situa˛ia de fapt
∫i se pronun˛„ cu privire la dizolvarea consiliului local.
Hot„r‚rea instan˛ei este definitiv„ ∫i se comunic„
prefectului.
(3) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local,
organizat Ón condi˛iile legii. Referendumul se organizeaz„
ca urmare a cererii adresate Ón acest sens prefectului de
cel pu˛in 25% din num„rul cet„˛enilor cu drept de vot
Ónscri∫i pe listele electorale ale unit„˛ii administrativteritoriale.
(4) Cheltuielile pentru organizarea referendumului
prev„zut la alin. (3) se suport„ din bugetul local.
(5) Referendumul local este organizat, Ón condi˛iile legii,
de c„tre o comisie numit„ prin ordin al prefectului,
compus„ dintr-un reprezentant al prefectului, c‚te un
reprezentant al primarului, al consiliului local ∫i al consiliului
jude˛ean ∫i un judec„tor de la judec„toria Ón a c„rei
jurisdic˛ie se afl„ unitatea administrativ-teritorial„ Ón cauz„.
Secretarul comisiei este asigurat de institu˛ia prefectului.
(6) Referendumul este valabil dac„ s-au prezentat la
urne cel pu˛in jum„tate plus unu din num„rul total al
locuitorilor cu drept de vot. Activitatea consiliului local
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CAPITOLUL III
Primarul ∫i viceprimarul
Art. 57. — (1) Comunele, ora∫ele ∫i municipiile au c‚te
un primar ∫i un viceprimar, iar municipiile re∫edin˛„ de
jude˛ au un primar ∫i 2 viceprimari, ale∫i Ón condi˛iile legii.
(2) Viceprimarul este subordonat primarului ∫i Ónlocuitorul
de drept al acestuia, care Ói poate delega atribu˛iile sale.
(3) Viceprimarul este ales cu votul majorit„˛ii consilierilor
locali Ón func˛ie, din r‚ndul membrilor acestuia.*)
(4) Schimbarea din func˛ie a viceprimarului se poate
face de consiliul local, prin hot„r‚re adoptat„ cu votul
majorit„˛ii consilierilor Ón func˛ie, la propunerea primarului
sau a unei treimi din num„rul consilierilor locali Ón func˛ie.
(5) Pe durata mandatului, primarul ∫i viceprimarul
primesc o indemniza˛ie lunar„, ca unic„ form„ de
remunerare a activit„˛ii corespunz„toare func˛iei de primar,
respectiv de viceprimar, ∫i care reprezint„ baza de calcul
pentru stabilirea drepturilor ∫i obliga˛iilor care se determin„
Ón raport cu venitul salarial. Primarul ∫i viceprimarul nu
beneficiaz„ de sporul de vechime Ón munc„ ∫i nici de alte
sporuri prev„zute de lege.
(6) Durata mandatului constituie vechime Ón munc„ ∫i Ón
specialitatea studiilor absolvite.
(7) Pe durata exercit„rii mandatului, viceprimarul Ó∫i
p„streaz„ statutul de consilier local, f„r„ a beneficia de
indemniza˛ia aferent„ acestui statut.

*) Sintagma îmembrilor acestuia“ se refer„ la consilierii locali, membri ai consiliului local.
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b) prezint„, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte
∫i inform„ri;
c) elaboreaz„ proiectele de strategii privind starea
economic„, social„ ∫i de mediu a unit„˛ii administrativteritoriale ∫i le supune aprob„rii consiliului local.
(4) Œn exercitarea atribu˛iilor prev„zute la alin. (1) lit. c),
primarul:
a) exercit„ func˛ia de ordonator principal de credite;
b) Óntocme∫te proiectul bugetului local ∫i contul de
Óncheiere a exerci˛iului bugetar ∫i le supune spre aprobare
consiliului local;
c) ini˛iaz„, Ón condi˛iile legii, negocieri pentru
contractarea de Ómprumuturi ∫i emiterea de titluri de
valoare Ón numele unit„˛ii administrativ-teritoriale;
d) verific„, prin compartimentele de specialitate, corecta
Ónregistrare fiscal„ a contribuabililor la organul fiscal
teritorial, at‚t a sediului social principal, c‚t ∫i a sediului
secundar.
(5) Œn exercitarea atribu˛iilor prev„zute la alin. (1) lit. d),
primarul:
a) coordoneaz„ realizarea serviciilor publice de interes
local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau
prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice
∫i de utilitate public„ de interes local;
b) ia m„suri pentru prevenirea ∫i, dup„ caz, gestionarea
situa˛iilor de urgen˛„;
c) ia m„suri pentru organizarea execut„rii ∫i executarea
Ón concret a activit„˛ilor din domeniile prev„zute la art. 36
alin. (6) lit. a)—d);
d) ia m„suri pentru asigurarea inventarierii, eviden˛ei
statistice, inspec˛iei ∫i controlului efectu„rii serviciilor publice
de interes local prev„zute la art. 36 alin. (6) lit. a)—d),
precum ∫i a bunurilor din patrimoniul public ∫i privat al
unit„˛ii administrativ-teritoriale;
e) nume∫te, sanc˛ioneaz„ ∫i dispune suspendarea,
modificarea ∫i Óncetarea raporturilor de serviciu sau, dup„
caz, a raporturilor de munc„, Ón condi˛iile legii, pentru
personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum ∫i
pentru conduc„torii institu˛iilor ∫i serviciilor publice de
interes local;
f) asigur„ elaborarea planurilor urbanistice prev„zute de
lege, le supune aprob„rii consiliului local ∫i ac˛ioneaz„
pentru respectarea prevederilor acestora;
g) emite avizele, acordurile ∫i autoriza˛iile date Ón
competen˛a sa prin lege ∫i alte acte normative;
h) asigur„ realizarea lucr„rilor ∫i ia m„surile necesare
conform„rii cu prevederile angajamentelor asumate Ón
procesul de integrare european„ Ón domeniul protec˛iei
mediului ∫i gospod„ririi apelor pentru serviciile furnizate
cet„˛enilor.
(6) Pentru exercitarea corespunz„toare a atribu˛iilor sale,
primarul colaboreaz„ cu serviciile publice deconcentrate ale
ministerelor ∫i celorlalte organe de specialitate ale
administra˛iei publice centrale din unit„˛ile administrativteritoriale, precum ∫i cu consiliul jude˛ean.
(7) Numirea conduc„torilor institu˛iilor ∫i serviciilor
publice de interes local se face pe baza concursului
organizat potrivit procedurilor ∫i criteriilor aprobate de
consiliul local, la propunerea primarului, Ón condi˛iile legii.
Numirea se face prin dispozi˛ia primarului, av‚nd anexat
contractul de management.
Art. 64. — (1) Œn exercitarea atribu˛iilor de autoritate
tutelar„ ∫i de ofi˛er de stare civil„, a sarcinilor ce Ói revin
din actele normative privitoare la recens„m‚nt, la
organizarea ∫i desf„∫urarea alegerilor, la luarea m„surilor
de protec˛ie civil„, precum ∫i a altor atribu˛ii stabilite prin
lege, primarul ac˛ioneaz„ ∫i ca reprezentant al statului Ón
comuna sau Ón ora∫ul Ón care a fost ales.
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Art. 58. — Validarea mandatului primarului se face
potrivit prevederilor art. 30 alin. (1)—(5), care se aplic„ Ón
mod corespunz„tor.
Art. 59. — (1) Rezultatul valid„rii sau invalid„rii alegerii
primarului se aduce la cuno∫tin˛„ prefectului ∫i se prezint„
Ón ∫edin˛a de constituire a consiliului local sau, dup„ caz,
Óntr-o ∫edin˛„ extraordinar„, de c„tre un judec„tor
desemnat de pre∫edintele judec„toriei.
(2) Œn caz de invalidare a alegerii primarului, Guvernul,
la propunerea prefectului, va stabili data alegerilor. Acestea
se organizeaz„ Ón termen de maximum 90 de zile de la
data invalid„rii sau, dup„ caz, de la data r„m‚nerii
definitive ∫i irevocabile a hot„r‚rii judec„tore∫ti, Ón condi˛iile
legii.
Art. 60. — (1) Primarul depune Ón fa˛a consiliului local
jur„m‚ntul prev„zut la art. 32 alin. (1).
(2) Primarul care refuz„ s„ depun„ jur„m‚ntul este
considerat demisionat de drept.
Art. 61. — (1) Primarul Óndepline∫te o func˛ie de
autoritate public„.
(2) Primarul asigur„ respectarea drepturilor ∫i libert„˛ilor
fundamentale ale cet„˛enilor, a prevederilor Constitu˛iei,
precum ∫i punerea Ón aplicare a legilor, a decretelor
Pre∫edintelui Rom‚niei, a hot„r‚rilor ∫i ordonan˛elor
Guvernului, a hot„r‚rilor consiliului local; dispune m„surile
necesare ∫i acord„ sprijin pentru aplicarea ordinelor ∫i
instruc˛iunilor cu caracter normativ ale mini∫trilor, ale
celorlal˛i conduc„tori ai autorit„˛ilor administra˛iei publice
centrale, ale prefectului, precum ∫i a hot„r‚rilor consiliului
jude˛ean, Ón condi˛iile legii.
(3) Pentru punerea Ón aplicare a activit„˛ilor date Ón
competen˛a sa prin actele normative prev„zute la alin. (2),
primarul beneficiaz„ de un aparat de specialitate, pe care
Ól conduce.
(4) Aparatul de specialitate al primarului este structurat
pe compartimente func˛ionale, Ón condi˛iile legii.
Compartimentele func˛ionale ale acestuia sunt Óncadrate cu
func˛ionari publici ∫i personal contractual.
(5) Primarul conduce serviciile publice locale.
Art. 62. — (1) Primarul reprezint„ unitatea administrativteritorial„ Ón rela˛iile cu alte autorit„˛i publice, cu persoanele
fizice sau juridice rom‚ne ori str„ine, precum ∫i Ón justi˛ie.
(2) Semnul distinctiv al primarului este o e∫arf„ Ón
culorile drapelului na˛ional al Rom‚niei.
(3) E∫arfa va fi purtat„, Ón mod obligatoriu, la
solemnit„˛i, recep˛ii, ceremonii publice ∫i la celebrarea
c„s„toriilor.
(4) Modelul e∫arfei se stabile∫te prin hot„r‚re a
Guvernului.
Art. 63. — (1) Primarul Óndepline∫te urm„toarele
categorii principale de atribu˛ii:
a) atribu˛ii exercitate Ón calitate de reprezentant al
statului, Ón condi˛iile legii;
b) atribu˛ii referitoare la rela˛ia cu consiliul local;
c) atribu˛ii referitoare la bugetul local;
d) atribu˛ii privind serviciile publice asigurate cet„˛enilor;
e) alte atribu˛ii stabilite prin lege.
(2) Œn temeiul alin. (1) lit. a), primarul Óndepline∫te
func˛ia de ofi˛er de stare civil„ ∫i de autoritate tutelar„ ∫i
asigur„ func˛ionarea serviciilor publice locale de profil,
atribu˛ii privind organizarea ∫i desf„∫urarea alegerilor,
referendumului ∫i a recens„m‚ntului. Primarul Óndepline∫te
∫i alte atribu˛ii stabilite prin lege.
(3) Œn exercitarea atribu˛iilor prev„zute la alin. (1) lit. b),
primarul:
a) prezint„ consiliului local, Ón primul trimestru, un raport
anual privind starea economic„, social„ ∫i de mediu a
unit„˛ii administrativ-teritoriale;
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b) dac„ acesta nu Ó∫i exercit„, Ón mod nejustificat,
mandatul timp de 45 de zile consecutiv.
(3) Œn cazurile prev„zute la alin. (2), prefectul, prin
ordin, ia act de Óncetarea mandatului primarului.
(4) Ordinul prefectului poate fi atacat de primar la
instan˛a de contencios administrativ Ón termen de 10 zile
de la comunicare.
(5) Instan˛a de contencios administrativ este obligat„ s„
se pronun˛e Ón termen de 30 de zile. Œn acest caz,
procedura prealabil„ nu se mai efectueaz„, iar hot„r‚rea
primei instan˛e este definitiv„ ∫i irevocabil„.
(6) Data organiz„rii alegerilor pentru func˛ia de primar
se stabile∫te de Guvern, la propunerea prefectului. Acestea
se organizeaz„ Ón termen de maximum 90 de zile de la
expirarea termenului prev„zut la alin. (4) sau de la data
pronun˛„rii hot„r‚rii instan˛ei, Ón condi˛iile alin. (5).
Art. 70. — (1) Mandatul primarului Ónceteaz„ ca urmare
a rezultatului unui referendum local av‚nd ca obiect
demiterea acestuia, organizat Ón condi˛iile legii, conform
procedurii prev„zute la art. 55 alin. (3)—(7).
(2) Referendumul pentru Óncetarea mandatului primarului
se organizeaz„ ca urmare a cererii adresate Ón acest sens
prefectului de locuitorii comunei, ora∫ului sau municipiului,
ca urmare a nesocotirii de c„tre acesta a intereselor
generale ale colectivit„˛ii locale sau a neexercit„rii
atribu˛iilor ce Ói revin, potrivit legii, inclusiv a celor pe care
le exercit„ ca reprezentant al statului.
(3) Cererea va cuprinde motivele ce au stat la baza
acesteia, numele ∫i prenumele, data ∫i locul na∫terii, seria
∫i num„rul buletinului sau ale c„r˛ii de identitate ∫i
semn„tura olograf„ ale cet„˛enilor care au solicitat
organizarea referendumului.
(4) Organizarea referendumului trebuie s„ fie solicitat„,
Ón scris, de cel pu˛in 25% dintre locuitorii cu drept de vot.
Acest procent trebuie s„ fie realizat Ón fiecare dintre
localit„˛ile componente ale comunei, ora∫ului sau
municipiului.
Art. 71. — (1) Mandatul primarului se supend„ de drept
numai Ón cazul Ón care acesta a fost arestat preventiv.
M„sura arest„rii preventive se comunic„ de Óndat„ de c„tre
instan˛a de judecat„ prefectului care, prin ordin, constat„
suspendarea mandatului.
(2) Ordinul de suspendare se comunic„ de Óndat„
primarului.
(3) Suspendarea dureaz„ p‚n„ la Óncetarea situa˛iei
prev„zute la alin. (1).
(4) Dac„ primarul suspendat din func˛ie a fost g„sit
nevinovat, acesta are dreptul, Ón condi˛iile legii, la plata
drepturilor salariale corespunz„toare perioadei Ón care a
fost suspendat.
(5) Prevederile alin. (1)—(4) se aplic„ ∫i viceprimarului.
Art. 72. — (1) Œn caz de vacan˛„ a func˛iei de primar,
precum ∫i Ón caz de suspendare din func˛ie a acestuia,
atribu˛iile ce Ói sunt conferite prin prezenta lege vor fi
exercitate de drept de viceprimar sau, dup„ caz, de unul
dintre viceprimari, desemnat de consiliul local cu votul
secret al majorit„˛ii consilierilor locali Ón func˛ie.
(2) Œn situa˛ia prev„zut„ la alin. (1), consiliul local poate
delega, prin hot„r‚re, din r‚ndul membrilor s„i, un consilier
local care va Óndeplini temporar atribu˛iile viceprimarului.
(3) Œn situa˛ia Ón care sunt suspenda˛i din func˛ie, Ón
acela∫i timp, at‚t primarul, c‚t ∫i viceprimarul, consiliul
local deleag„ un consilier local care va Óndeplini at‚t
atribu˛iile primarului, c‚t ∫i pe cele ale viceprimarului, p‚n„
la Óncetarea suspend„rii.
(4) Dac„ devin vacante, Ón acela∫i timp, at‚t func˛ia de
primar, c‚t ∫i cea de viceprimar, consiliul local alege un
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(2) Œn aceast„ calitate, primarul poate solicita prefectului,
Ón condi˛iile legii, sprijinul conduc„torilor serviciilor publice
deconcentrate ale ministerelor ∫i ale celorlalte organe de
specialitate ale administra˛iei publice centrale din unit„˛ile
administrativ-teritoriale, dac„ sarcinile ce Ói revin nu pot fi
rezolvate prin aparatul de specialitate.
Art. 65. — Atribu˛iile de ofi˛er de stare civil„ ∫i de
autoritate tutelar„ pot fi delegate ∫i secretarului unit„˛ii
administrativ-teritoriale sau altor func˛ionari publici din
aparatul de specialitate cu competen˛e Ón acest domeniu,
potrivit legii.
Art. 66. — (1) Primarii comunelor pot angaja, Ón limita
num„rului maxim de posturi aprobate, un consilier personal.
Primarii ora∫elor, municipiilor ∫i ai municipiilor re∫edin˛„ de
jude˛ pot Ónfiin˛a, Ón limita num„rului maxim de posturi
aprobate, cabinetul primarului, compartiment distinct format
din:
a) maximum 3 persoane la ora∫e ∫i municipii;
b) maximum 5 persoane la municipii re∫edin˛„ de jude˛.
(2) Personalul prev„zut la alin. (1) este numit ∫i eliberat
din func˛ie de c„tre primar.
(3) Personalul prev„zut la alin. (1) Ó∫i desf„∫oar„
activitatea Ón baza unui contract individual de munc„ pe
durat„ determinat„, Óncheiat Ón condi˛iile legii, pe durata
mandatului primarului.
(4) Atribu˛iile personalului prev„zut la alin. (1) se
stabilesc prin dispozi˛ie a primarului.
Art. 67. — (1) Primarul general al municipiului Bucure∫ti,
asimilat demnitarului, poate Ónfiin˛a Ón limita num„rului
maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului general,
compartiment distinct, care cuprinde urm„toarele func˛ii de
execu˛ie de specialitate: directorul de cabinet, 3 asisten˛i
de cabinet, 8 consilieri personali, 2 secretari personali ∫i
2 curieri personali.
(2) Salarizarea personalului din cadrul cabinetului
primarului general al municipiului Bucure∫ti se va face
potrivit cap. II lit. B din anexa nr. 1 la Ordonan˛a
Guvernului nr. 3/2006 privind cre∫terile salariale ce se vor
acorda Ón anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 24/2000 privind
sistemul de stabilire a salariilor de baz„ pentru personalul
contractual din sectorul bugetar ∫i personalului salarizat
potrivit anexelor nr. II ∫i III la Legea nr. 154/1998 privind
sistemul de stabilire a salariilor de baz„ Ón sectorul bugetar
∫i a indemniza˛iilor pentru persoane care ocup„ func˛ii de
demnitate public„, aprobat„ cu modific„ri prin Legea
nr. 323/2006.
Art. 68. — (1) Œn exercitarea atribu˛iilor sale primarul
emite dispozi˛ii cu caracter normativ sau individual. Acestea
devin executorii numai dup„ ce sunt aduse la cuno∫tin˛„
public„ sau dup„ ce au fost comunicate persoanelor
interesate, dup„ caz.
(2) Prevederile art. 48 ∫i ale art. 49 alin. (2) se aplic„
Ón mod corespunz„tor.
Art. 69. — (1) Mandatul primarului este de 4 ani ∫i se
exercit„ p‚n„ la depunerea jur„m‚ntului de c„tre primarul
nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege
organic„, Ón caz de r„zboi, calamitate natural„, dezastru
sau sinistru deosebit de grav.
(2) Mandatul primarului Ónceteaz„ de drept Ón condi˛iile
legii statutului ale∫ilor locali, precum ∫i Ón urm„toarele
situa˛ii:
a) dac„ acesta se afl„ Ón imposibilitatea exercit„rii
func˛iei datorit„ unei boli grave, certificate, care nu permite
desf„∫urarea activit„˛ii Ón bune condi˛ii timp de 6 luni pe
parcursul unui an calendaristic;
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Art. 73. — Consiliile locale pot Ónfiin˛a ∫i organiza
institu˛ii ∫i servicii publice de interes local Ón principalele
domenii de activitate, potrivit specificului ∫i nevoilor locale,
cu respectarea prevederilor legale ∫i Ón limita mijloacelor
financiare de care dispun.
Art. 74. — (1) Numirea ∫i eliberarea din func˛ie a
personalului din cadrul institu˛iilor ∫i serviciilor publice de
interes local se fac de conduc„torii acestora, Ón condi˛iile
legii.
(2) Numirea ∫i eliberarea din func˛ie a personalului din
aparatul de specialitate al primarului se fac de primar, Ón
condi˛iile legii.
Art. 75. — Func˛ionarii din cadrul institu˛iilor ∫i serviciilor
publice de interes local ∫i din cadrul aparatului de
specialitate al primarului se bucur„ de stabilitate Ón func˛ie,
Ón condi˛iile legii.
Art. 76. — (1) Œn raporturile dintre cet„˛eni ∫i autorit„˛ile
administra˛iei publice locale se folose∫te limba rom‚n„.
(2) Œn unit„˛ile administrativ-teritoriale Ón care cet„˛enii
apar˛in‚nd unei minorit„˛i na˛ionale au o pondere de peste
20% din num„rul locuitorilor, Ón raporturile lor cu autorit„˛ile
administra˛iei publice locale, cu aparatul de specialitate ∫i
organismele subordonate consiliului local, ace∫tia se pot
adresa, oral sau Ón scris, ∫i Ón limba lor matern„ ∫i vor
primi r„spunsul at‚t Ón limba rom‚n„, c‚t ∫i Ón limba
matern„.
(3) Œn condi˛iile prev„zute la alin. (2), Ón posturile care
au atribu˛ii privind rela˛ii cu publicul vor fi Óncadrate ∫i
persoane care cunosc limba matern„ a cet„˛enilor
apar˛in‚nd minorit„˛ii respective.
(4) Autorit„˛ile administra˛iei publice locale vor asigura
inscrip˛ionarea denumirii localit„˛ilor ∫i a institu˛iilor publice
de sub autoritatea lor, precum ∫i afi∫area anun˛urilor de
interes public ∫i Ón limba matern„ a cet„˛enilor apar˛in‚nd
minorit„˛ii respective, Ón condi˛iile prev„zute la alin. (2).
(5) Actele oficiale se Óntocmesc Ón mod obligatoriu Ón
limba rom‚n„.
Art. 77. — Primarul, viceprimarul, secretarul unit„˛ii
administrativ-teritoriale ∫i aparatul de specialitate al
primarului constituie o structur„ func˛ional„ cu activitate
permanent„, denumit„ prim„ria comunei, ora∫ului sau
municipiului, care duce la Óndeplinire hot„r‚rile consiliului
local ∫i dispozi˛iile primarului, solu˛ion‚nd problemele
curente ale colectivit„˛ii locale.
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CAPITOLUL IV
Institu˛iile, serviciile publice de interes local
∫i aparatul de specialitate al primarului

Art. 80. — Autorit„˛ile administra˛iei publice locale din
municipiul Bucure∫ti sunt Consiliul General al Municipiului
Bucure∫ti ∫i consiliile locale ale sectoarelor, ca autorit„˛i
deliberative, precum ∫i primarul general al municipiului
Bucure∫ti ∫i primarii sectoarelor, ca autorit„˛i executive,
alese Ón condi˛iile legii pentru alegerea autorit„˛ilor
administra˛iei publice locale.
Art. 81. — (1) Consiliile locale ale sectoarelor
municipiului Bucure∫ti se constituie, func˛ioneaz„ ∫i pot fi
dizolvate Ón condi˛iile prev„zute de dispozi˛iile prezentei legi
pentru consiliile locale, care se aplic„ Ón mod
corespunz„tor.
(2) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucure∫ti
exercit„, Ón principal, urm„toarele atribu˛ii:
a) aleg, din r‚ndul consilierilor, consilierul care conduce
∫edin˛ele consiliului, precum ∫i un viceprimar; ace∫tia Ó∫i
p„streaz„ calitatea de consilier;
b) aprob„ regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a
consiliului;
c) avizeaz„ studii, prognoze ∫i programe de dezvoltare
economico-social„, de organizare ∫i amenajare a teritoriului
∫i urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare
regional„ ∫i zonal„, Ón condi˛iile legii, pe care le supune
spre aprobare Consiliului General al Municipiului Bucure∫ti;
d) aprob„ bugetul local, Ómprumuturile, vir„rile de credite
∫i modul de utilizare a rezervei bugetare; aprob„ contul de
Óncheiere a exerci˛iului bugetar; stabilesc impozite ∫i taxe
locale, precum ∫i taxe speciale, Ón condi˛iile legii;
e) aprob„, la propunerea primarului, Ón condi˛iile legii,
organigrama, statul de func˛ii, num„rul de personal ∫i
regulamentul de organizare ∫i func˛ionare ale aparatului de
specialitate ∫i ale serviciilor publice de interes local.
f) administreaz„, Ón condi˛iile legii, bunurile proprietate
public„ sau privat„ a municipiului, de pe raza sectorului,
pe baza hot„r‚rii Consiliului General al Municipiului
Bucure∫ti;
g) hot„r„sc cu privire la concesionarea sau Ónchirierea
serviciilor publice de sub autoritatea lor, Ón condi˛iile legii;
h) Ónfiin˛eaz„ institu˛ii, societ„˛i comerciale ∫i servicii
publice; instituie, cu respectarea criteriilor generale stabilite
prin lege, norme de organizare ∫i func˛ionare pentru
institu˛iile ∫i serviciile publice, precum ∫i pentru societ„˛ile
comerciale pe care le Ónfiin˛eaz„ sau care se afl„ sub
autoritatea lor; numesc ∫i elibereaz„ din func˛ie, Ón
condi˛iile legii, conduc„torii institu˛iilor publice ∫i ai serviciilor
publice de interes local;
i) aprob„, Ón condi˛iile legii, planurile urbanistice zonale
∫i de detaliu ale sectoarelor, pe care le comunic„
Consiliului General al Municipiului Bucure∫ti; aprob„, Ón
limitele competen˛elor lor, documenta˛iile tehnico-economice
pentru lucr„rile de investi˛ii de interes local ∫i asigur„
condi˛iile necesare pentru realizarea lor, Ón concordan˛„ cu
prevederile planului urbanistic general al municipiului
Bucure∫ti ∫i ale regulamentului aferent;
j) asigur„, potrivit competen˛elor lor, condi˛iile necesare
bunei func˛ion„ri a institu˛iilor ∫i serviciilor publice de
educa˛ie, s„n„tate, cultur„, tineret ∫i sport, ap„rarea ordinii
publice, de interes local; urm„resc ∫i controleaz„ activitatea
acestora;
k) contribuie la organizarea activit„˛ilor ∫tiin˛ifice,
culturale, artistice, sportive ∫i de agrement;
l) contribuie la asigurarea ordinii publice, analizeaz„
activitatea Poli˛iei Comunitare ∫i propune m„suri de
Ómbun„t„˛ire a acesteia;
m) ac˛ioneaz„ pentru protec˛ia ∫i refacerea mediului, Ón
scopul cre∫terii calit„˛ii vie˛ii; contribuie la protec˛ia,
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nou viceprimar, prevederile alin. (1) ∫i (2) aplic‚ndu-se
p‚n„ la alegerea unui nou primar. Data organiz„rii
alegerilor pentru func˛ia de primar se stabile∫te de Guvern,
la propunerea prefectului. Alegerile se organizeaz„ Ón
termen de maximum 90 de zile de la vacantarea func˛iei
de primar.

CAPITOLUL V
Administra˛ia public„ a municipiului Bucure∫ti
Art. 78. — Municipiul Bucure∫ti este organizat Ón
6 subdiviziuni administrativ-teritoriale, numite sectoare.
Art. 79. — (1) Sectoarele municipiului Bucure∫ti au c‚te
un primar ∫i un viceprimar, iar municipiul Bucure∫ti are un
primar general ∫i 2 viceprimari.
(2) Validarea alegerii primarului general al municipiului
Bucure∫ti se face de pre∫edintele Tribunalului Bucure∫ti, Ón
condi˛iile prezentei legi.
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Óntrunesc cel pu˛in o dat„ pe lun„, la convocarea
primarului general sau la propunerea a cel pu˛in 3 primari
de sectoare. La ∫edin˛e se analizeaz„ modul Ón care sunt
duse la Óndeplinire hot„r‚rile Consiliului General al
Municipiului Bucure∫ti ∫i dispozi˛iile cu caracter normativ ale
primarului general ∫i se prezint„ inform„ri reciproce
privitoare la activitatea consiliilor locale de sector,
av‚ndu-se Ón vedere corelarea unor activit„˛i necesare Ón
vederea bunei func˛ion„ri a administra˛iei municipiului
Bucure∫ti. La ∫edin˛e particip„ de drept ∫i prefectul
municipiului Bucure∫ti.
(2) Primarii sectoarelor particip„ de drept la ∫edin˛ele
Consiliului General al Municipiului Bucure∫ti ∫i pot avea
interven˛ii la dezbaterea problemelor aflate pe ordinea
de zi.
(3) La ∫edin˛ele comisiilor Consiliului General al
Municipiului Bucure∫ti pot participa pre∫edin˛ii comisiilor de
specialitate ale consiliilor locale de sector.
(4) Pre∫edin˛ii comisiilor de specialitate ale consiliilor
locale de sector au dreptul s„ intervin„ la discu˛ii, f„r„ a
avea drept de vot.
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CAPITOLUL VI
Consiliul jude˛ean

a

Constituirea ∫i componen˛a consiliului jude˛ean

ite

Art. 87. — (1) Consiliul jude˛ean este autoritatea
administra˛iei publice locale, constituit„ la nivel jude˛ean
pentru coordonarea activit„˛ii consiliilor comunale,
or„∫ene∫ti ∫i municipale, Ón vederea realiz„rii serviciilor
publice de interes jude˛ean.
(2) Consiliul jude˛ean este compus din consilieri
jude˛eni, ale∫i prin vot universal, egal, direct, secret ∫i liber
exprimat, Ón condi˛iile legii.
Art. 88. — Num„rul membrilor fiec„rui consiliu jude˛ean
se stabile∫te prin ordin al prefectului, Ón func˛ie de num„rul
locuitorilor jude˛ului, raportat de Institutul Na˛ional de
Statistic„ la data de 1 ianuarie a anului Ón curs sau, dup„
caz, la data de 1 iulie a anului care preced„ alegerile,
dup„ cum urmeaz„:

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

conservarea, restaurarea ∫i punerea Ón valoare a
monumentelor istorice ∫i de arhitectur„, a parcurilor ∫i a
rezerva˛iilor naturale;
n) contribuie la realizarea m„surilor de protec˛ie ∫i
asisten˛„ social„, asigur„ protec˛ia drepturilor copilului,
potrivit legisla˛iei Ón vigoare; aprob„ criteriile pentru
repartizarea locuin˛elor sociale; Ónfiin˛eaz„ ∫i asigur„
func˛ionarea unor institu˛ii de binefacere de interes local;
o) Ónfiin˛eaz„ ∫i organizeaz„ t‚rguri, pie˛e, oboare, locuri
∫i parcuri de distrac˛ie, baze sportive ∫i asigur„ buna
func˛ionare a acestora;
p) hot„r„sc, Ón condi˛iile legii, cu acordul Consiliului
General al Municipiului Bucure∫ti, cooperarea sau asocierea
cu autorit„˛i ale administra˛iei publice locale din ˛ar„ sau
din str„in„tate, precum ∫i aderarea la asocia˛ii na˛ionale ∫i
interna˛ionale ale autorit„˛ilor administra˛iei publice locale, Ón
vederea promov„rii unor interese comune;
q) hot„r„sc, Ón condi˛iile legii, cu acordul prealabil al
Consiliului General al Municipiului Bucure∫ti, cooperarea
sau asocierea cu persoane juridice rom‚ne sau str„ine, cu
organiza˛ii neguvernamentale ∫i cu al˛i parteneri sociali, Ón
vederea finan˛„rii ∫i realiz„rii Ón comun a unor ac˛iuni,
lucr„ri, servicii sau proiecte de interes public local;
r) asigur„ libertatea comer˛ului ∫i Óncurajeaz„ libera
ini˛iativ„, Ón condi˛iile legii;
s) sprijin„, Ón condi˛iile legii, activitatea cultelor
religioase.
(3) Atribu˛iile prev„zute la alin. (2) lit. c)—h), p) ∫i q)
pot fi exercitate numai pe baza Ómputernicirii exprese date
prin hot„r‚re a Consiliului General al Municipiului Bucure∫ti.
(4) Consiliile locale ale sectoarelor exercit„ ∫i alte
atribu˛ii stabilite prin lege sau delegate de Consiliul General
al Municipiului Bucure∫ti.
Art. 82. — Consiliul General al Municipiului Bucure∫ti se
constituie, func˛ioneaz„ ∫i Óndepline∫te atribu˛iile prev„zute
de dispozi˛iile prezentei legi pentru consiliile locale, care se
aplic„ Ón mod corespunz„tor.
Art. 83. — (1) Primarii ∫i viceprimarii sectoarelor
municipiului Bucure∫ti func˛ioneaz„ Ón condi˛iile prev„zute
de dispozi˛iile prezentei legi pentru primarii ∫i viceprimarii
comunelor ∫i ora∫elor ∫i Óndeplinesc atribu˛iile stabilite de
lege pentru ace∫tia, cu excep˛ia celor referitoare la
consultarea popula˛iei prin referendum, organizat pentru
solu˛ionarea problemelor locale de interes deosebit, ∫i la
m„surile prev„zute de lege pentru desf„∫urarea adun„rilor
publice, care se exercit„ numai de primarul general al
municipiului Bucure∫ti.
(2) Primarilor ∫i viceprimarilor sectoarelor municipiului
Bucure∫ti li se aplic„ Ón mod corespunz„tor dispozi˛iile
prezentei legi cu privire la suspendare ∫i demitere.
(3) Primarul general ∫i viceprimarii municipiului Bucure∫ti
func˛ioneaz„ ∫i Óndeplinesc atribu˛iile prev„zute de
dispozi˛iile prezentei legi pentru primarii ∫i viceprimarii
comunelor ∫i ora∫elor, care se aplic„ Ón mod
corespunz„tor.
(4) Primarului general ∫i viceprimarilor municipiului
Bucure∫ti li se aplic„ Ón mod corespunz„tor dispozi˛iile
prezentei legi cu privire la suspendare ∫i demitere.
Art. 84. — Secretarilor sectoarelor municipiului Bucure∫ti
∫i secretarului general al municipiului Bucure∫ti le sunt
aplicabile Ón mod corespunz„tor prevederile cap. X.
Art. 85. — Hot„r‚rile Consiliului General al Municipiului
Bucure∫ti ∫i dispozi˛iile cu caracter normativ ale primarului
general sunt obligatorii ∫i pentru autorit„˛ile administra˛iei
publice locale organizate Ón sectoarele municipiului
Bucure∫ti.
Art. 86. — (1) Primarul general al municipiului Bucure∫ti
Ómpreun„ cu primarii sectoarelor municipiului Bucure∫ti se

tu
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es

Num„rul
locuitorilor jude˛ului

—
—
—
—

Num„rul
consilierilor

p‚n„ la
350.000
Óntre 350.001 — 500.000
Óntre 500.001 — 650.000
peste
650.000

31
33
35
37

Art. 89. — Pentru validarea mandatelor consilierilor
jude˛eni se aplic„ Ón mod corespunz„tor procedura
prev„zut„ la art. 30, instan˛a competent„ fiind tribunalul.
Art. 90. — La constituirea consiliului jude˛ean se aplic„
Ón mod corespunz„tor dispozi˛iile art. 31—35.
SECﬁIUNEA a 2-a
Atribu˛iile consiliului jude˛ean

Art. 91. — (1) Consiliul jude˛ean Óndepline∫te
urm„toarele categorii principale de atribu˛ii:
a) atribu˛ii privind organizarea ∫i func˛ionarea aparatului
de specialitate al consiliului jude˛ean, ale institu˛iilor ∫i
serviciilor publice de interes jude˛ean ∫i ale societ„˛ilor
comerciale ∫i regiilor autonome de interes jude˛ean;
b) atribu˛ii privind dezvoltarea economico-social„ a
jude˛ului;
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c) atribuie, Ón condi˛iile legii, denumiri de obiective de
interes jude˛ean.
(5) Œn exercitarea atribu˛iilor prev„zute la alin. (1) lit. d),
consiliul jude˛ean:
a) asigur„, potrivit competen˛elor sale ∫i Ón condi˛iile
legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de
interes jude˛ean privind:
1. educa˛ia;
2. serviciile sociale pentru protec˛ia copilului, a
persoanelor cu handicap, a persoanelor v‚rstnice, a familiei
∫i a altor persoane sau grupuri aflate Ón nevoie social„;
3. s„n„tatea;
4. cultura;
5. tineretul;
6. sportul;
7. ordinea public„;
8. situa˛iile de urgen˛„;
9. protec˛ia ∫i refacerea mediului;
10. conservarea, restaurarea ∫i punerea Ón valoare a
monumentelor istorice ∫i de arhitectur„, a parcurilor,
gr„dinilor publice ∫i rezerva˛iilor naturale;
11. eviden˛a persoanelor;
12. podurile ∫i drumurile publice;
13. serviciile comunitare de utilitate public„ de interes
jude˛ean, precum ∫i alimentarea cu gaz metan;
14. alte servicii publice stabilite prin lege;
b) sprijin„, Ón condi˛iile legii, activitatea cultelor
religioase;
c) emite avizele, acordurile ∫i autoriza˛iile date Ón
competen˛a sa prin lege;
d) acord„ consultan˛„ Ón domenii specifice, Ón condi˛iile
legii, unit„˛ilor administrativ-teritoriale din jude˛, la cererea
acestora.
(6) Œn exercitarea atribu˛iilor prev„zute la alin. (1) lit. e),
consiliul jude˛ean:
a) hot„r„∫te, Ón condi˛iile legii, cooperarea sau asocierea
cu persoane juridice rom‚ne ori str„ine, inclusiv cu
parteneri din societatea civil„, Ón vederea finan˛„rii ∫i
realiz„rii Ón comun a unor ac˛iuni, lucr„ri, servicii sau
proiecte de interes public jude˛ean;
b) hot„r„∫te, Ón condi˛iile legii, Ónfr„˛irea jude˛ului cu
unit„˛i administrativ-teritoriale din alte ˛„ri;
c) hot„r„∫te, Ón condi˛iile legii, cooperarea sau asocierea
cu alte unit„˛i administrativ-teritoriale din ˛ar„ ori din
str„in„tate, precum ∫i aderarea la asocia˛ii na˛ionale ∫i
interna˛ionale ale autorit„˛ilor administra˛iei publice locale, Ón
vederea promov„rii unor interese comune.
Art. 92. — Persoanele Ómputernicite s„ reprezinte
interesele unit„˛ii administrativ-teritoriale Ón societ„˛i
comerciale, regii autonome de interes jude˛ean, asocia˛ii de
dezvoltare intercomunitar„ ∫i alte organisme de cooperare
sau parteneriat sunt desemnate prin hot„r‚re a consiliului
jude˛ean, Ón condi˛iile legii, respect‚nd configura˛ia politic„
rezultat„ dup„ alegerile locale.
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c) atribu˛ii privind gestionarea patrimoniului jude˛ului;
d) atribu˛ii privind gestionarea serviciilor publice din
subordine;
e) atribu˛ii privind cooperarea interinstitu˛ional„;
f) alte atribu˛ii prev„zute de lege.
(2) Œn exercitarea atribu˛iilor prev„zute la alin. (1) lit. a),
consiliul jude˛ean:
a) alege, din r‚ndul consilierilor jude˛eni, un pre∫edinte
∫i doi vicepre∫edin˛i;
b) hot„r„∫te Ónfiin˛area sau reorganizarea de institu˛ii,
servicii publice ∫i societ„˛i comerciale de interes jude˛ean,
precum ∫i reorganizarea regiilor autonome de interes
jude˛ean, Ón condi˛iile legii;
c) aprob„ regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a
consiliului jude˛ean, organigrama, statul de func˛ii,
regulamentul de organizare ∫i func˛ionare ale aparatului de
specialitate, precum ∫i ale institu˛iilor ∫i serviciilor publice
de interes jude˛ean ∫i ale societ„˛ilor comerciale ∫i regiilor
autonome de interes jude˛ean;
d) exercit„, Ón numele jude˛ului, toate drepturile ∫i
obliga˛iile corespunz„toare participa˛iilor de˛inute la societ„˛i
comerciale sau regii autonome, Ón condi˛iile legii;
e) nume∫te, sanc˛ioneaz„ ∫i dispune suspendarea,
modificarea ∫i Óncetarea raporturilor de serviciu sau, dup„
caz, a raporturilor de munc„, Ón condi˛iile legii, pentru
conduc„torii institu˛iilor ∫i serviciilor publice de interes
jude˛ean.
(3) Œn exercitarea atribu˛iilor prev„zute la alin. (1) lit. b),
consiliul jude˛ean:
a) aprob„, la propunerea pre∫edintelui consiliului
jude˛ean, bugetul propriu al jude˛ului, vir„rile de credite,
modul de utilizare a rezervei bugetare ∫i contul de
Óncheiere a exerci˛iului bugetar;
b) aprob„, la propunerea pre∫edintelui consiliului
jude˛ean, contractarea ∫i/sau garantarea Ómprumuturilor,
precum ∫i contractarea de datorie public„ local„ prin
emisiuni de titluri de valoare Ón numele jude˛ului, Ón
condi˛iile legii;
c) stabile∫te impozite ∫i taxe jude˛ene, Ón condi˛iile legii;
d) adopt„ strategii, prognoze ∫i programe de dezvoltare
economico-social„ ∫i de mediu a jude˛ului, pe baza
propunerilor primite de la consiliile locale; dispune, aprob„
∫i urm„re∫te, Ón cooperare cu autorit„˛ile administra˛iei
publice locale comunale ∫i or„∫ene∫ti interesate, m„surile
necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea
acestora;
e) stabile∫te, pe baza avizului consiliilor locale ale
unit„˛ilor administrativ-teritoriale implicate, proiectele de
organizare ∫i amenajare a teritoriului jude˛ului, precum ∫i
de dezvoltare urbanistic„ general„ a acestuia ∫i a unit„˛ilor
administrativ-teritoriale componente; urm„re∫te modul de
realizare a acestora, Ón cooperare cu autorit„˛ile
administra˛iei publice locale comunale, or„∫ene∫ti sau
municipale implicate;
f) aprob„ documenta˛iile tehnico-economice pentru
lucr„rile de investi˛ii de interes jude˛ean, Ón limitele ∫i Ón
condi˛iile legii.
(4) Œn exercitarea atribu˛iilor prev„zute la alin. (1) lit. c),
consiliul jude˛ean:
a) hot„r„∫te darea Ón administrare, concesionarea sau
Ónchirierea bunurilor proprietate public„ a jude˛ului, dup„
caz, precum ∫i a serviciilor publice de interes jude˛ean, Ón
condi˛iile legii;
b) hot„r„∫te v‚nzarea, concesionarea sau Ónchirierea
bunurilor proprietate privat„ a jude˛ului, dup„ caz, Ón
condi˛iile legii;

27

SECﬁIUNEA a 3-a
Func˛ionarea consiliului jude˛ean

Art. 93. — (1) Consiliul jude˛ean se alege pentru un
mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege
organic„, Ón caz de r„zboi sau de catastrof„.
(2) Consiliul jude˛ean Ó∫i exercit„ mandatul de la data
constituirii p‚n„ la data declar„rii ca legal constituit a
consiliului nou-ales.
Art. 94. — (1) Consiliul jude˛ean se Óntrune∫te Ón
∫edin˛„ ordinar„ Ón fiecare lun„, la convocarea pre∫edintelui
consiliului jude˛ean.
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Art. 98. — Dispozi˛iile art. 42—46, 48—52 ∫i ale art. 54
se aplic„ Ón mod corespunz„tor.
Art. 99. — (1) Consiliul jude˛ean se dizolv„ de drept Ón
condi˛iile art. 55 alin. (1) sau prin referendum jude˛ean.
(2) Secretarul jude˛ului sau orice alt„ persoan„
interesat„ sesizeaz„ instan˛a de contencios administrativ cu
privire la cazurile prev„zute la alin. (1). Instan˛a analizeaz„
situa˛ia de fapt ∫i se pronun˛„ cu privire la dizolvarea
consiliului jude˛ean. Hot„r‚rea instan˛ei este definitiv„ ∫i se
comunic„ prefectului.
(3) Consiliul jude˛ean poate fi dizolvat prin referendum
jude˛ean, organizat Ón condi˛iile legii. Referendumul se
organizeaz„ ca urmare a cererii adresate Ón acest sens
prefectului de cel pu˛in 20% din num„rul cet„˛enilor cu
drept de vot, Ónscri∫i pe listele electorale ale unit„˛ii
administrativ-teritoriale.
(4) Cheltuielile pentru organizarea referendumului
prev„zut la alin. (3) se suport„ din bugetul jude˛ean.
(5) Referendumul jude˛ean este organizat, Ón condi˛iile
legii, de o comisie compus„ din prefect, un reprezentant al
consiliului jude˛ean desemnat prin hot„r‚re a consiliului
jude˛ean ∫i un judec„tor de la tribunal. Secretariatul
comisiei este asigurat de institu˛ia prefectului.
(6) Referendumul este valabil dac„ s-au prezentat la
urne cel pu˛in jum„tate plus unu din num„rul total al
locuitorilor cu drept de vot. Activitatea consiliului jude˛ean
Ónceteaz„ Ónainte de termen dac„ s-au pronun˛at Ón acest
sens cel pu˛in jum„tate plus unu din num„rul total al
voturilor valabil exprimate.
(7) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului
consiliu jude˛ean se face de Guvern, la propunerea
prefectului. Alegerile se organizeaz„ Ón termen de
maximum 90 de zile de la r„m‚nerea definitiv„ ∫i
irevocabil„ a hot„r‚rii judec„tore∫ti prin care s-a constatat
dizolvarea consiliului jude˛ean sau, dup„ caz, de la
validarea rezultatului referendumului.
(8) P‚n„ la constituirea noului consiliu jude˛ean,
problemele curente ale administra˛iei jude˛ului vor fi
rezolvate de secretarul jude˛ului, pe baza unei Ómputerniciri
speciale date de Guvern, prin Ministerul Administra˛iei ∫i
Internelor.
Art. 100. — Mandatul de consilier jude˛ean se suspend„
Ón condi˛iile art. 56.
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(2) Consiliul jude˛ean se poate Óntruni ∫i Ón ∫edin˛e
extraordinare ori de c‚te ori este necesar, la cererea
pre∫edintelui sau a cel pu˛in unei treimi din num„rul
membrilor consiliului ori la solicitarea prefectului, adresat„
pre∫edintelui consiliului jude˛ean, Ón cazuri excep˛ionale
care necesit„ adoptarea de m„suri imediate pentru
prevenirea, limitarea sau Ónl„turarea urm„rilor calamit„˛ilor,
catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum
∫i pentru ap„rarea ordinii ∫i lini∫tii publice.
(3) Convocarea consiliului jude˛ean se face Ón scris, prin
intermediul secretarului general al jude˛ului, cu cel pu˛in
5 zile Ónaintea ∫edin˛elor ordinare sau cu cel mult 3 zile
Ónaintea celor extraordinare.
(4) Œn caz de for˛„ major„ ∫i de maxim„ urgen˛„ pentru
rezolvarea intereselor locuitorilor jude˛ului convocarea
consiliului jude˛ean se face de Óndat„.
(5) Œn invita˛ia la ∫edin˛„ se vor preciza data, ora, locul
desf„∫ur„rii ∫i ordinea de zi a acesteia.
(6) Œn situa˛ia Ón care pre∫edintele consiliului jude˛ean se
afl„ Ón imposibilitatea de a convoca consiliul Ón ∫edin˛„
ordinar„, aceasta se va face de c„tre vicepre∫edintele
desemnat Ón condi˛iile art. 107.
(7) Ordinea de zi a ∫edin˛ei consiliului jude˛ean se
aduce la cuno∫tin˛„ locuitorilor jude˛ului prin mass-media
sau prin orice alt mijloc de publicitate.
(8) Œn jude˛ele Ón care cet„˛enii apar˛in‚nd unei
minorit„˛i na˛ionale au o pondere de peste 20% din
num„rul locuitorilor ordinea de zi se aduce la cuno∫tin˛„
public„ ∫i Ón limba matern„ a cet„˛enilor apar˛in‚nd
minorit„˛ii respective.
(9) Œn toate cazurile convocarea se consemneaz„ Ón
procesul-verbal al ∫edin˛ei.
Art. 95. — (1) ™edin˛ele consiliului jude˛ean se
desf„∫oar„ legal Ón prezen˛a majorit„˛ii consilierilor jude˛eni
Ón func˛ie.
(2) Prezen˛a consilierilor jude˛eni la ∫edin˛„ este
obligatorie. Cazurile Ón care se consider„ c„ absen˛a este
determinat„ de motive temeinice se vor stabili prin
regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a consiliului
jude˛ean. Œn situa˛ia Ón care un consilier jude˛ean
absenteaz„ de dou„ ori consecutiv f„r„ motive temeinice,
el poate fi sanc˛ionat Ón condi˛iile regulamentului de
organizare ∫i func˛ionare a consiliului jude˛ean.
Art. 96. — (1) ™edin˛ele consiliului jude˛ean sunt
conduse de pre∫edinte sau, Ón lipsa acestuia, de
vicepre∫edintele desemnat Ón condi˛iile art. 107.
(2) Œn cazul Ón care, din motive Óntemeiate, lipse∫te ∫i
vicepre∫edintele desemnat Ón condi˛iile art. 107, ∫edin˛a va
fi condus„ de cel„lalt vicepre∫edinte sau de un consilier
jude˛ean, ales cu votul majorit„˛ii consilierilor jude˛eni
prezen˛i.
Art. 97. — (1) Œn exercitarea atribu˛iilor ce Ói revin,
consiliul jude˛ean adopt„ hot„r‚ri cu votul majorit„˛ii
membrilor prezen˛i, Ón afar„ de cazurile Ón care legea sau
regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a consiliului cere
o alt„ majoritate.
(2) Proiectele de hot„r‚ri pot fi propuse de consilieri
jude˛eni, de pre∫edintele consiliului jude˛ean, de
vicepre∫edin˛ii consiliului jude˛ean sau de cet„˛eni.
Redactarea proiectelor se face de c„tre cei care le propun,
cu sprijinul secretarului unit„˛ii administrativ-teritoriale ∫i al
serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al consiliului
jude˛ean.
(3) Hot„r‚rile se semneaz„ de pre∫edinte sau, Ón lipsa
acestuia, de vicepre∫edintele consiliului jude˛ean care a
condus ∫edin˛a ∫i se contrasemneaz„ de secretarul
jude˛ului.
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SECﬁIUNEA a 4-a
Pre∫edintele ∫i vicepre∫edin˛ii consiliului jude˛ean

Art. 101. — (1) Consiliul jude˛ean alege dintre membrii
s„i un pre∫edinte ∫i doi vicepre∫edin˛i.
(2) Pre∫edintele ∫i vicepre∫edin˛ii se aleg cu votul secret
al majorit„˛ii consilierilor jude˛eni Ón func˛ie.
(3) Eliberarea din func˛ie a pre∫edintelui sau a
vicepre∫edin˛ilor consiliului jude˛ean se face cu votul secret
al majorit„˛ii consilierilor Ón func˛ie, la propunerea a cel
pu˛in unei treimi din num„rul acestora. Eliberarea din
func˛ie a pre∫edintelui sau a vicepre∫edin˛ilor consiliului
jude˛ean nu se poate face Ón ultimele ∫ase luni ale
mandatului consiliului jude˛ean.
(4) Pe durata mandatului, pre∫edintele ∫i vicepre∫edin˛ii
consiliului jude˛ean primesc o indemniza˛ie lunar„, ca unic„
form„ de remunerare a activit„˛ii corespunz„toare func˛iilor
de pre∫edinte, respectiv de vicepre∫edinte al consiliului
jude˛ean, care reprezint„ baza de calcul pentru stabilirea
drepturilor ∫i obliga˛iilor care se determin„ Ón raport cu
venitul salarial. Pre∫edintele ∫i vicepre∫edin˛ii consiliului
jude˛ean nu beneficiaz„ de sporul de vechime Ón munc„ ∫i
nici de alte sporuri prev„zute de lege.
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b) Óntocme∫te proiectul bugetului jude˛ului ∫i contul de
Óncheiere a exerci˛iului bugetar ∫i le supune spre aprobare
consiliului jude˛ean, Ón condi˛iile ∫i la termenele prev„zute
de lege;
c) urm„re∫te modul de realizare a veniturilor bugetare ∫i
propune consiliului jude˛ean adoptarea m„surilor necesare
pentru Óncasarea acestora la termen;
d) ini˛iaz„, cu aprobarea consiliului jude˛ean, negocieri
pentru contractarea de Ómprumuturi ∫i emisiuni de titluri de
valoare Ón numele jude˛ului.
(5) Œn exercitarea atribu˛iilor prev„zute la alin. (1) lit. d),
pre∫edintele consiliului jude˛ean:
a) Óndrum„ metodologic, prin aparatul de specialitate al
consiliului jude˛ean, activit„˛ile de stare civil„ ∫i autoritate
tutelar„ desf„∫urate Ón comune ∫i ora∫e;
b) poate acorda, f„r„ plat„, prin aparatul de specialitate
al consiliului jude˛ean, sprijin, asisten˛„ tehnic„, juridic„ ∫i
de orice alt„ natur„ consiliilor locale sau primarilor, la
cererea expres„ a acestora.
(6) Œn exercitarea atribu˛iilor prev„zute la alin. (1) lit. e),
pre∫edintele consiliului jude˛ean:
a) coordoneaz„ realizarea serviciilor publice ∫i de
utilitate public„ de interes jude˛ean prestate prin intermediul
aparatului de specialitate al consiliului jude˛ean sau prin
intermediul organismelor prestatoare de servicii publice ∫i
de utilitate public„ de interes jude˛ean;
b) ia m„suri pentru organizarea execut„rii ∫i executarea
Ón concret a activit„˛ilor din domeniile prev„zute la art. 91
alin. (5) lit. a)—d);
c) ia m„suri pentru eviden˛a, statistica, inspec˛ia ∫i
controlul efectu„rii serviciilor publice ∫i de utilitate public„
de interes jude˛ean prev„zute la art. 91 alin. (5) lit. a)—d),
precum ∫i a bunurilor din patrimoniul public ∫i privat al
jude˛ului;
d) emite avizele, acordurile ∫i autoriza˛iile date Ón
competen˛a sa prin lege sau prin hot„r‚re a consiliului
jude˛ean;
e) coordoneaz„ ∫i controleaz„ organismele prestatoare
de servicii publice ∫i de utilitate public„ de interes
jude˛ean, Ónfiin˛ate de consiliul jude˛ean ∫i subordonate
acestuia;
f) coordoneaz„ ∫i controleaz„ realizarea activit„˛ilor de
investi˛ii ∫i reabilitare a infrastructurii jude˛ene.
(7) Pre∫edintele consiliului jude˛ean poate delega
vicepre∫edin˛ilor, prin dispozi˛ie, atribu˛iile prev„zute la
alin. (6).
Art. 105. — (1) Pre∫edintele consiliului jude˛ean poate
Ónfiin˛a, Ón limita num„rului maxim de posturi aprobate,
cabinetul pre∫edintelui, compartiment distinct format din
maximum 5 persoane.
(2) Personalul din cadrul cabinetului pre∫edintelui este
numit ∫i eliberat din func˛ie de pre∫edintele consiliului
jude˛ean.
(3) Personalul din cadrul cabinetului pre∫edintelui
consiliului jude˛ean Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón baza unui
contract individual de munc„ pe durat„ determinat„,
Óncheiat Ón condi˛iile legii, pe durata mandatului
pre∫edintelui consiliului jude˛ean.
(4) Atribu˛iile personalului compartimentului prev„zut la
alin. (1) se stabilesc prin dispozi˛ie a pre∫edintelui
consiliului jude˛ean.
Art. 106. — (1) Œn exercitarea atribu˛iilor sale
pre∫edintele consiliului jude˛ean emite dispozi˛ii cu caracter
normativ sau individual. Acestea devin executorii numai
dup„ ce sunt aduse la cuno∫tin˛„ public„ sau dup„ ce au
fost comunicate persoanelor interesate, dup„ caz.

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

(5) Durata mandatului constituie vechime Ón munc„ ∫i Ón
specialitatea studiilor absolvite.
Art. 102. — (1) Pre∫edintele consiliului jude˛ean
reprezint„ jude˛ul Ón rela˛iile cu celelalte autorit„˛i publice,
cu persoanele fizice ∫i juridice rom‚ne ∫i str„ine, precum ∫i
Ón justi˛ie.
(2) Pre∫edintele r„spunde Ón fa˛a consiliului jude˛ean de
buna func˛ionare a administra˛iei publice jude˛ene.
(3) Aparatul de specialitate al consiliului jude˛ean este
subordonat pre∫edintelui acestuia. Func˛ionarii din cadrul
aparatului de specialitate al consiliului jude˛ean se bucur„
de stabilitate Ón func˛ie, Ón condi˛iile legii.
Art. 103. — (1) Pre∫edintele consiliului jude˛ean
r„spunde de buna func˛ionare a aparatului de specialitate
al consiliului jude˛ean, pe care Ól conduce. Coordonarea
unor compartimente din aparatul de specialitate poate fi
delegat„, prin dispozi˛ie a pre∫edintelui consiliului jude˛ean,
vicepre∫edin˛ilor sau altor persoane, Ón condi˛iile legii.
(2) Pre∫edintele consiliului jude˛ean asigur„ respectarea
prevederilor Constitu˛iei, punerea Ón aplicare a legilor, a
decretelor Pre∫edintelui Rom‚niei, a hot„r‚rilor ∫i
ordonan˛elor Guvernului, a hot„r‚rilor consiliului jude˛ean,
precum ∫i a altor acte normative.
Art. 104. — (1) Pre∫edintele consiliului jude˛ean
Óndepline∫te, Ón condi˛iile legii, urm„toarele categorii
principale de atribu˛ii:
a) atribu˛ii privind func˛ionarea aparatului de specialitate
al consiliului jude˛ean, a institu˛iilor ∫i serviciilor publice de
interes jude˛ean ∫i a societ„˛ilor comerciale ∫i regiilor
autonome de interes jude˛ean;
b) atribu˛ii privind rela˛ia cu consiliul jude˛ean;
c) atribu˛ii privind bugetul propriu al jude˛ului;
d) atribu˛ii privind rela˛ia cu alte autorit„˛i ale
administra˛iei publice locale ∫i serviciile publice;
e) atribu˛ii privind serviciile publice de interes jude˛ean;
f) alte atribu˛ii prev„zute de lege sau sarcini date de
consiliul jude˛ean.
(2) Œn exercitarea atribu˛iilor prev„zute la alin. (1) lit. a),
pre∫edintele consiliului jude˛ean:
a) Óntocme∫te ∫i supune spre aprobare consiliului
jude˛ean regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a
acestuia, organigrama, statul de func˛ii ∫i regulamentul de
organizare ∫i func˛ionare a aparatului de specialitate,
precum ∫i ale institu˛iilor ∫i serviciilor publice de interes
jude˛ean ∫i ale societ„˛ilor comerciale ∫i regiilor autonome
de interes jude˛ean;
b) nume∫te, sanc˛ioneaz„ ∫i dispune suspendarea,
modificarea ∫i Óncetarea raporturilor de serviciu sau, dup„
caz, a raporturilor de munc„, Ón condi˛iile legii, pentru
personalul din cadrul aparatului de specialitate al consiliului
jude˛ean.
(3) Œn exercitarea atribu˛iilor prev„zute la alin. (1) lit. b),
pre∫edintele consiliului jude˛ean:
a) conduce ∫edin˛ele consiliului jude˛ean ∫i dispune
m„surile necesare pentru preg„tirea ∫i desf„∫urarea Ón
bune condi˛ii a acestora;
b) prezint„ consiliului jude˛ean, anual sau la cerere,
rapoarte cu privire la modul de Óndeplinire a atribu˛iilor sale
∫i a hot„r‚rilor consiliului jude˛ean;
c) propune consiliului jude˛ean numirea, sanc˛ionarea,
modificarea ∫i Óncetarea raporturilor de serviciu sau, dup„
caz, a raporturilor de munc„, Ón condi˛iile legii, pentru
conduc„torii institu˛iilor ∫i serviciilor publice de interes
jude˛ean.
(4) Œn exercitarea atribu˛iilor prev„zute la alin. (1) lit. c),
pre∫edintele consiliului jude˛ean:
a) exercit„ func˛ia de ordonator principal de credite;
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CAPITOLUL IX
Actele autorit„˛ilor administra˛iei publice locale
∫i comunicarea acestora
Art. 115. — (1) Pentru Óndeplinirea atribu˛iilor ce le
revin:
a) primarul emite dispozi˛ii;
b) consiliul local adopt„ hot„r‚ri;
c) consiliul jude˛ean adopt„ hot„r‚ri.
(2) Dispozi˛iile primarului se comunic„ Ón mod obligatoriu
prefectului jude˛ului, Ón cel mult 5 zile lucr„toare de la
semnarea lor.
(3) Hot„r‚rile consiliului local se comunic„ Ón mod
obligatoriu:
a) primarului unit„˛ii administrativ-teritoriale;
b) prefectului jude˛ului.
(4) Hot„r‚rile consiliului jude˛ean se comunic„ Ón mod
obligatoriu prefectului jude˛ului.
(5) Comunicarea actelor Óntre autorit„˛ile administra˛iei
publice locale ∫i cu prefectul jude˛ului se efectueaz„ prin
intermediul secretarului unit„˛ii administrativ-teritoriale.
(6) Actele autorit„˛ilor administra˛iei publice locale se vor
aduce la cuno∫tin˛„ public„ prin grija secretarului unit„˛ii
administrativ-teritoriale.
(7) Dispozi˛iile primarului, hot„r‚rile consiliului local ∫i
hot„r‚rile consiliului jude˛ean sunt supuse controlului de
legalitate al prefectului Ón condi˛iile legii care Ói
reglementeaz„ activitatea.
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Art. 109. — (1) Cet„˛enii pot propune consiliilor locale ∫i
consiliilor jude˛ene pe a c„ror raz„ domiciliaz„, spre
dezbatere ∫i adoptare, proiecte de hot„r‚ri.
(2) Promovarea unui proiect de hot„r‚re poate fi ini˛iat„
de unul sau de mai mul˛i cet„˛eni cu drept de vot, dac„
acesta este sus˛inut prin semn„turi de cel pu˛in 5% din
popula˛ia cu drept de vot a unit„˛ii administrativ-teritoriale
respective.
Art. 110. — (1) Ini˛iatorii depun la secretarul unit„˛ii
administrativ-teritoriale forma propus„ pentru proiectul de
hot„r‚re. Proiectul va fi afi∫at spre informare public„ prin
grija secretarului unit„˛ii administrativ-teritoriale.
(2) Ini˛iatorii asigur„ Óntocmirea listelor de sus˛in„tori pe
formulare puse la dispozi˛ie de secretarul unit„˛ii
administrativ-teritoriale.
(3) Listele de sus˛in„tori vor cuprinde numele,
prenumele ∫i domiciliul, seria ∫i num„rul actului de
identitate ∫i semn„turile sus˛in„torilor.
(4) Listele de sus˛in„tori pot fi semnate numai de
cet„˛enii cu drept de vot care au domiciliul pe raza unit„˛ii
administrativ-teritoriale respective, al c„rei consiliu local sau
jude˛ean urmeaz„ s„ dezbat„ proiectul de hot„r‚re Ón
cauz„.
Art. 111. — Dup„ depunerea documenta˛iei ∫i
verificarea acesteia de c„tre secretarul unit„˛ii administrativteritoriale, proiectul de hot„r‚re va urma procedurile
regulamentare de lucru ale consiliului local sau jude˛ean,
dup„ caz.
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CAPITOLUL VII
Ini˛iativa cet„˛eneasc„

(2) Numirea ∫i eliberarea din func˛ie a administratorului
public se fac de pre∫edintele consiliului jude˛ean, pe baza
unor criterii, proceduri ∫i atribu˛ii specifice, aprobate de
consiliul jude˛ean. Numirea Ón func˛ie se face pe baz„ de
concurs.
(3) Administratorul public poate Óndeplini, Ón baza unui
contract de management, Óncheiat Ón acest sens cu
pre∫edintele consiliului jude˛ean, atribu˛ii de coordonare a
aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes
jude˛ean.
(4) Pre∫edintele consiliului jude˛ean poate delega c„tre
administratorul public, Ón condi˛iile legii, calitatea de
ordonator principal de credite.
Art. 114. — (1) Asocia˛iile de dezvoltare intercomunitar„
pot decide desemnarea unui administrator public pentru
gestionarea serviciilor de interes general care fac obiectul
asocierii.
(2) Recrutarea, numirea ∫i eliberarea din func˛ie a
administratorului public al asocia˛iilor de dezvoltare
intercomunitar„ se fac pe baza unei proceduri specifice de
c„tre consiliile de administra˛ie ale acestora ∫i sunt
aprobate prin hot„r‚ri ale consiliilor locale ∫i consiliilor
jude˛ene respective.
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(2) Prevederile art. 48 ∫i ale art. 49 alin. (2) se aplic„
Ón mod corespunz„tor.
Art. 107. — (1) Œn cazul suspend„rii pre∫edintelui,
atribu˛iile acestuia vor fi exercitate de unul dintre
vicepre∫edin˛i, desemnat de consiliul jude˛ean prin votul
secret al majorit„˛ii consilierilor jude˛eni Ón func˛ie.
(2) Œn celelalte cazuri de absen˛„ a pre∫edintelui
atribu˛iile sale vor fi exercitate, Ón numele acestuia, de unul
dintre vicepre∫edin˛i, desemnat de pre∫edinte prin
dispozi˛ie.
Art. 108. — (1) Pre∫edintele ∫i vicepre∫edin˛ii consiliului
jude˛ean Ó∫i p„streaz„ calitatea de consilier jude˛ean.
(2) Prevederile art. 69 ∫i 71 se aplic„ Ón mod
corespunz„tor ∫i pre∫edintelui consiliului jude˛ean.
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CAPITOLUL VIII
Administratorul public
Art. 112. — (1) La nivelul comunelor ∫i ora∫elor,
primarul poate propune consiliului local Ónfiin˛area func˛iei
de administrator public, Ón limita num„rului maxim de
posturi aprobate.
(2) Numirea ∫i eliberarea din func˛ie a administratorului
public se fac de primar, pe baza unor criterii, proceduri ∫i
atribu˛ii specifice, aprobate de consiliul local. Numirea Ón
func˛ie se face pe baz„ de concurs.
(3) Administratorul public poate Óndeplini, Ón baza unui
contract de management, Óncheiat Ón acest sens cu
primarul, atribu˛ii de coordonare a aparatului de specialitate
sau a serviciilor publice de interes local.
(4) Primarul poate delega c„tre administratorul public, Ón
condi˛iile legii, calitatea de ordonator principal de credite.
Art. 113. — (1) La nivelul jude˛elor, pre∫edintele
consiliului jude˛ean poate propune consiliului jude˛ean
Ónfiin˛area func˛iei de administrator public, Ón limita
num„rului maxim de posturi aprobate.

CAPITOLUL X
Secretarii unit„˛ilor administrativ-teritoriale
Art. 116. — (1) Fiecare unitate administrativ-teritorial„ ∫i
subdiviziune administrativ-teritorial„ a municipiilor are un
secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei,
ora∫ului, municipiului, jude˛ului ∫i al subdiviziunii
administrativ-teritoriale a municipiilor este func˛ionar public
de conducere, cu studii superioare juridice sau
administrative. Secretarul se bucur„ de stabilitate Ón func˛ie.
(2) Secretarul unit„˛ii administrativ-teritoriale nu poate fi
membru al unui partid politic, sub sanc˛iunea destituirii din
func˛ie.
(3) Secretarul unit„˛ii administrativ-teritoriale nu poate fi
so˛, so˛ie sau rud„ de gradul Ónt‚i cu primarul sau cu
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nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven˛iilor, aprobat„
cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 180/2002, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
CAPITOLUL XII
Bunuri ∫i lucr„ri publice
SECﬁIUNEA 1
Administrarea bunurilor
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Art. 119. — Constituie patrimoniu al unit„˛ii
administrativ-teritoriale bunurile mobile ∫i imobile care
apar˛in domeniului public al unit„˛ii administrativ-teritoriale,
domeniului privat al acesteia, precum ∫i drepturile ∫i
obliga˛iile cu caracter patrimonial.
Art. 120. — (1) Apar˛in domeniului public de interes
local sau jude˛ean bunurile care, potrivit legii sau prin
natura lor, sunt de uz sau de interes public ∫i nu sunt
declarate prin lege de uz sau de interes public na˛ional.
(2) Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt
inalienabile, imprescriptibile ∫i insesizabile.
Art. 121. — (1) Domeniul privat al unit„˛ilor
administrativ-teritoriale este alc„tuit din bunuri mobile ∫i
imobile, altele dec‚t cele prev„zute la art. 120 alin. (1),
intrate Ón proprietatea acestora prin modalit„˛ile prev„zute
de lege.
(2) Bunurile ce fac parte din domeniul privat sunt
supuse dispozi˛iilor de drept comun, dac„ prin lege nu se
prevede altfel.
(3) Dona˛iile ∫i legatele cu sarcini pot fi acceptate
numai cu aprobarea consiliului local sau, dup„ caz, a
consiliului jude˛ean, cu votul majorit„˛ii consilierilor locali
sau jude˛eni, dup„ caz, Ón func˛ie.
(4) Schimbul de imobile din domeniul privat al unit„˛ilor
administrativ-teritoriale se face Ón condi˛iile legii, pe baza
unui raport de evaluare, Ónsu∫it de consiliul local.
Art. 122. — Toate bunurile apar˛in‚nd unit„˛ilor
administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale.
Consiliilor locale ∫i jude˛ene li se prezint„ anual de c„tre
primar, respectiv de pre∫edintele consiliului jude˛ean, un
raport asupra situa˛iei gestion„rii bunurilor.
Art. 123. — (1) Consiliile locale ∫i consiliile jude˛ene
hot„r„sc ca bunurile ce apar˛in domeniului public sau
privat, de interes local sau jude˛ean, dup„ caz, s„ fie date
Ón administrarea regiilor autonome ∫i institu˛iilor publice, s„
fie concesionate ori s„ fie Ónchiriate. Acestea hot„r„sc cu
privire la cump„rarea unor bunuri ori la v‚nzarea bunurilor
ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau
jude˛ean, Ón condi˛iile legii.
(2) V‚nzarea, concesionarea ∫i Ónchirierea se fac prin
licita˛ie public„, organizat„ Ón condi˛iile legii.
(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), Ón cazul Ón
care consiliile locale sau jude˛ene hot„r„sc v‚nzarea unui
teren aflat Ón proprietatea privat„ a unit„˛ii administrativteritoriale pe care sunt ridicate construc˛ii, constructorii de
bun„-credin˛„ ai acestora beneficiaz„ de un drept de
preemp˛iune la cump„rarea terenului aferent construc˛iilor.
Pre˛ul de v‚nzare se stabile∫te pe baza unui raport de
evaluare, aprobat de consiliul local sau jude˛ean, dup„ caz.
(4) Proprietarii construc˛iilor prev„zute la alin. (3) sunt
notifica˛i Ón termen de 15 zile asupra hot„r‚rii consiliului
local sau jude˛ean ∫i Ó∫i pot exprima op˛iunea de
cump„rare Ón termen de 15 zile de la primirea notific„rii.
Art. 124. — Consiliile locale ∫i consiliile jude˛ene pot da
Ón folosin˛„ gratuit„, pe termen limitat, bunuri mobile ∫i
imobile proprietate public„ sau privat„ local„ ori jude˛ean„,
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viceprimarul, respectiv cu pre∫edintele sau vicepre∫edintele
consiliului jude˛ean, sub sanc˛iunea eliber„rii din func˛ie.
(4) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea,
Óncetarea raporturilor de serviciu ∫i regimul disciplinar ale
secretarului unit„˛ii administrativ-teritoriale se fac Ón
conformitate cu prevederile legisla˛iei privind func˛ia public„
∫i func˛ionarii publici.
Art. 117. — Secretarul unit„˛ii administrativ-teritoriale
Óndepline∫te, Ón condi˛iile legii, urm„toarele atribu˛ii:
a) avizeaz„, pentru legalitate, dispozi˛iile primarului ∫i
ale pre∫edintelui consiliului jude˛ean, hot„r‚rile consiliului
local, respectiv ale consiliului jude˛ean;
b) particip„ la ∫edin˛ele consiliului local, respectiv ale
consiliului jude˛ean;
c) asigur„ gestionarea procedurilor administrative privind
rela˛ia dintre consiliul local ∫i primar, respectiv consiliul
jude˛ean ∫i pre∫edintele acestuia, precum ∫i Óntre ace∫tia ∫i
prefect;
d) organizeaz„ arhiva ∫i eviden˛a statistic„ a hot„r‚rilor
consiliului local ∫i a dispozi˛iilor primarului, respectiv a
hot„r‚rilor consiliului jude˛ean ∫i a dispozi˛iilor pre∫edintelui
consiliului jude˛ean;
e) asigur„ transparen˛a ∫i comunicarea c„tre autorit„˛ile,
institu˛iile publice ∫i persoanele interesate a actelor
prev„zute la lit. a), Ón condi˛iile Legii nr. 544/2001 privind
liberul acces la informa˛iile de interes public, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare;
f) asigur„ procedurile de convocare a consiliului local,
respectiv a consiliului jude˛ean, ∫i efectuarea lucr„rilor de
secretariat, comunic„ ordinea de zi, Óntocme∫te procesulverbal al ∫edin˛elor consiliului local, respectiv ale consiliului
jude˛ean, ∫i redacteaz„ hot„r‚rile consiliului local, respectiv
ale consiliului jude˛ean;
g) preg„te∫te lucr„rile supuse dezbaterii consiliului local,
respectiv a consiliului jude˛ean, ∫i comisiilor de specialitate
ale acestuia;
h) alte atribu˛ii prev„zute de lege sau Óns„rcin„ri date
de consiliul local, de primar, de consiliul jude˛ean sau de
pre∫edintele consiliului jude˛ean, dup„ caz.
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CAPITOLUL XI
Contraven˛ii ∫i sanc˛iuni
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Art. 118. — (1) Constituie contraven˛ii ∫i se
sanc˛ioneaz„ cu amend„ de la 1.000 lei la 5.000 lei
urm„toarele fapte:
a) nepunerea Ón aplicare, cu rea-credin˛„, a hot„r‚rilor
consiliului local de c„tre primar;
b) nepunerea Ón aplicare, cu rea-credin˛„, a hot„r‚rilor
consiliului jude˛ean de c„tre pre∫edintele consiliului
jude˛ean;
c) neprezentarea Ón termenul prev„zut de Legea
finan˛elor publice locale a proiectului bugetului unit„˛ii
administrativ-teritoriale de c„tre primar, respectiv
pre∫edintele consiliului jude˛ean, din culpa lor;
d) neprezentarea de c„tre primar sau pre∫edintele
consiliului jude˛ean a rapoartelor prev„zute de lege, din
culpa lor;
e) neluarea m„surilor necesare, stabilite de lege, de
c„tre primar sau pre∫edintele consiliului jude˛ean, Ón
calitatea acestora de reprezentan˛i ai statului Ón unit„˛ile
administrativ-teritoriale.
(2) Constatarea contraven˛iilor ∫i aplicarea amenzilor se
fac de c„tre prefect, Ón calitatea sa de autoritate public„,
reprezentant al Guvernului pe plan local.
(3) Dispozi˛iile prezentului articol se completeaz„ Ón mod
corespunz„tor cu prevederile Ordonan˛ei Guvernului
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Lucr„rile publice

or

Art. 125. — Consiliile locale sau consiliile jude˛ene pot
contracta prin licita˛ie efectuarea de lucr„ri ∫i servicii de
utilitate public„, Ón limita sumelor aprobate prin bugetul
local, respectiv jude˛ean.
Art. 126. — Lucr„rile de construc˛ii ∫i repara˛ii de
interes public, finan˛ate din bugetele comunelor, ora∫elor,
municipiilor sau jude˛elor, se execut„ numai pe baza unor
documenta˛ii tehnico-economice avizate sau aprobate, dup„
caz, de consiliul local ori de consiliul jude˛ean ∫i numai pe
baza unei licita˛ii publice, Ón limitele ∫i Ón condi˛iile
prev„zute de lege.
Art. 127. — Documenta˛iile de urbanism ∫i amenajare a
teritoriului privind comuna, ora∫ul, municipiul ∫i jude˛ul se
elaboreaz„, se aprob„ ∫i se finan˛eaz„ Ón conformitate cu
prevederile legii.

ce
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diferite motive, dup„ intrarea Ón vigoare a prezentei legi,
ponderea cet„˛enilor apar˛in‚nd unei minorit„˛i na˛ionale
scade sub procentul prev„zut la art. 19.
Art. 132*). — Denumirea aparat propriu de specialitate se
Ónlocuie∫te, Ón cuprinsul tuturor actelor normative Ón vigoare,
cu denumirea aparat de specialitate. Denumirea aparat
propriu de specialitate al consiliului local se Ónlocuie∫te, Ón
cuprinsul tuturor actelor normative Ón vigoare, cu denumirea
aparat de specialitate al primarului. Denumirea servicii
descentralizate ale ministerelor se Ónlocuie∫te, Ón cuprinsul
tuturor actelor normative Ón vigoare, cu denumirea servicii
publice deconcentrate ale ministerelor ∫i ale celorlalte organe
de specialitate ale administra˛iei publice centrale.
Art. 133. — (1) Prezenta lege intr„ Ón vigoare la 30 de
zile de la data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.
(2) Pe aceea∫i dat„ se abrog„ Legea administra˛iei
publice locale nr. 69/1991, republicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 79 din 18 aprilie 1996, cu
modific„rile ulterioare, art. 15 alin. (2) lit. d) ∫i art. 18
alin. (2) teza II din Legea nr. 393/2004**) privind Statutul
ale∫ilor locali, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, cu modific„rile
ulterioare, precum ∫i orice alte dispozi˛ii contrare.
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dup„ caz, persoanelor juridice f„r„ scop lucrativ, care
desf„∫oar„ activitate de binefacere sau de utilitate public„
ori serviciilor publice.
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Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea
nr. 286/2006 pentru modificarea ∫i completarea Legii
administra˛iei publice locale nr. 215/2001, care nu este
Óncorporat Ón textul republicat al Legii nr. 215/2001 ∫i care
se aplic„, Ón continuare, ca dispozi˛ii proprii ale Legii
nr. 286/2006:
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Art. 128. — Consilierii locali sau jude˛eni, dup„ caz,
primarii, viceprimarii, primarul general al municipiului
Bucure∫ti, primarii ∫i viceprimarii subdiviziunilor
administrativ-teritoriale, pre∫edin˛ii ∫i vicepre∫edin˛ii consiliilor
jude˛ene, secretarii unit„˛ilor administrativ-teritoriale ∫i
personalul din aparatul de specialitate al primarului,
respectiv al consiliului jude˛ean, r„spund, dup„ caz,
contraven˛ional, administrativ, civil sau penal pentru faptele
s„v‚r∫ite Ón exercitarea atribu˛iilor ce le revin, Ón condi˛iile
legii.
Art. 129. — Jude˛ul Ilfov are re∫edin˛a Ón municipiul
Bucure∫ti.
Art. 130. — Prevederile art. 57 alin. (4) ∫i ale art. 101
alin. (3) privind eliberarea din func˛ie a viceprimarilor, a
pre∫edin˛ilor ∫i vicepre∫edin˛ilor consiliilor jude˛ene se aplic„
dup„ alegerile autorit„˛ilor administra˛iei publice locale din
anul 2008.
Art. 131. — Prevederile art. 19, art. 39 alin. (7) ∫i ale
art. 76 alin. (2)—(4) sunt aplicabile ∫i Ón cazul Ón care, din
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CAPITOLUL XIII
Dispozi˛ii tranzitorii ∫i finale

tu
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îArt. II. — (1) Secretarii comunelor care, la data intr„rii
Ón vigoare a prezentei legi, nu au studii superioare Ó∫i pot
p„stra func˛ia public„ cu obliga˛ia ca, Ón termen de 3 ani
de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei legi, s„ absolve o
form„ de Ónv„˛„m‚nt superior de lung„ durat„ Ón
specialitatea ∫tiin˛e juridice sau administra˛ie public„, sub
sanc˛iunea eliber„rii din func˛ie.
(2) P‚n„ la data de 31 decembrie 2006, sub sanc˛iunea
Óncet„rii raportului de serviciu, ace∫tia vor prezenta
documente care dovedesc situa˛ia lor ∫colar„, care s„ le
permit„ Óndeplinirea Ón termen a obliga˛iei prev„zute mai
sus.“

*) Fost art. 1562, introdus prin Legea nr. 286/2006, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 621 din 18 iulie 2006.
**) Abrogarea art. 15 alin. (2) lit. d) ∫i art. 18 alin. (2) teza II din Legea nr. 393/2004 privind Statutul ale∫ilor locali a fost dispus„ prin
pct. 111 al art. I din Legea nr. 286/2006, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 621 din 18 iulie 2006.
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