
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

privind modificarea şi completarea Legii nr. 215 din  

23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi 

completările ulterioare precum şi a Legii nr. 393 din  

28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 

Articol I. – Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei 

publice locale cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se 

completează după cum urmează: 

 

1. Alineatul (1) al articolului 46 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„Art. 46. – (1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea 

hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau 

rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în 

problema supusă dezbaterilor consiliului local, cu excepţia situaţiilor 

prevăzute de art. 57 alin (4
1
) şi art. 101 alin. (3

1
). 

(2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea 

dispoziţiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către 

instanţa de contencios administrativ. Acţiunea poate fi introdusă de orice 

persoană interesată.” 
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2. După alineatul (4) al articolului 57 se introduce un nou 
alineat (4

1
) care va avea următorul cuprins: 
„Art. 57. – (1) Comunele, oraşele şi municipiile au câte un 

primar şi un viceprimar, iar municipiile reşedinţă de judeţ au un primar şi  

2 viceprimari, aleşi în condiţiile legii. 

(2) Viceprimarul  este subordonat primarului şi înlocuitorul de 

drept al acestuia, care îi poate delega atribuţiile sale. 

(3) Viceprimarul este ales cu votul majorităţii consilierilor locali 

în funcţie, din rândul membrilor acestuia. 

(4) Schimbarea din funcţie a viceprimarului se poate face de 

consiliul local, prin hotărâre adoptată cu votul a două treimi din numărul 

consilierilor în funcţie, la propunerea motivată a primarului sau a unei 

treimi din numărul consilierilor locali în funcţie. 

(4
1
) Consilierul local care candidează la funcţia de viceprimar, 

precum şi viceprimarul în funcţie a cărui schimbare se propune, poate lua 

parte la votul consiliului local prin care este ales respectiv schimbat din 

funcţie. 

(5) Pe durata mandatului, primarul şi viceprimarul primesc o 

indemnizaţie lunară, ca unică formă de remunerare a activităţii 

corespunzătoare funcţiei de primar, respectiv de viceprimar, şi care 

reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se 

determină în raport cu venitul salarial. Primarul şi viceprimarul nu 

beneficiază de sporul de vechime în muncă şi nici de alte sporuri prevăzute 

de lege. 

(6) Durata mandatului constituie vechime în muncă şi în 

specialitatea studiilor absolvite. 

(7) Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează 

statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui 

statut.” 

 

3. După alineatul (3) al articolului 101 se introduce un nou 

alineat (3
1
) care va avea următorul cuprins: 

„Art. 101. – (1) Consiliul judeţean alege dintre membrii săi un 

preşedinte şi 2 vicepreşedinţi. 

(2) Preşedintele şi vicepreşedinţii se aleg cu votul secret al 

majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie. 

(3) Eliberarea din funcţie a preşedintelui sau a vicepreşedinţilor 

consiliului judeţean se face cu votul secret a două treimi din numărul 

consilierilor în funcţie, la propunerea motivată a cel puţin unei treimi din 

numărul acestora. Eliberarea din funcţie a preşedintelui sau a 
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vicepreşedinţilor consiliului judeţean nu se poate face în ultimele 6 luni ale 

mandatului consiliului judeţean. 

(3
1
) Consilierul judeţean care candidează la funcţia de preşedinte 

sau vicepreşedinte, precum şi preşedintele sau vicepreşedintele în funcţie a 

cărui schimbare se propune, poate lua parte la votul consiliului judeţean 

prin care este ales respectiv schimbat din funcţie. 

(4) Pe durata mandatului, preşedintele şi vicepreşedinţii 

consiliului judeţean primesc o indemnizaţie lunară, ca unică formă de 

remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiilor de  preşedinte, respectiv 

de vicepreşedinte al consiliului judeţean, care reprezintă baza de calcul 

pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport cu 

venitul salarial. Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean nu 

beneficiază de sporul de vechime în muncă şi nici de alte sporuri prevăzute 

de lege. 
(5) Durata mandatului constituie vechime în muncă şi în 

specialitatea studiilor absolvite.” 
 

Articolul II. – Legea 393 din 28 septembrie 2004 privind 

Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, se 

modifică şi se completează după cum urmează: 

 

1. După alineatul (3) al articolului 77 se introduce un nou 

alineat (3
1
) care avea următorul cuprins: 

„Art. 77. – (1) Consilierii judeţeni şi consilierii locali nu pot lua 

parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în 

problema supusă dezbaterii. 

(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali şi 

consilierii judeţeni sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, 

interesul personal pe care îl au în problema respectivă. 

(3) Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se 

consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei. 

(3
1
) Prin excepţie de la prevederile alineatului (1) consilierii 

judeţeni şi consilierii locali pot lua parte la votul consiliului local respectiv 

a consiliului judeţean, dacă se află în una dintre situaţiile prevăzute de  

art. 57 alin. (4
1
) şi art. 101 alin. (3

1
).” 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera Deputaţilor 

în forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III-a din Constituţia 

României, republicată. 

 

 

 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

 

FLORIN  IORDACHE 


