LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice
locale*)
Republicare
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
SECŢIUNEA 1: Regimul general al autonomiei locale
Art. 1
(1)Prezenta lege reglementează regimul general al autonomiei locale, precum şi
organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale.
(2)În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele
semnificaţii:
a)activităţi de administraţie social-comunitară - acţiunile prin care se
concretizează relaţia autorităţilor administraţiei publice locale cu asociaţiile de
proprietari de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
b)aglomerări urbane - asociaţiile de dezvoltare intercomunitară constituite pe
bază de parteneriat între municipii, altele decât cele prevăzute la lit. j), şi oraşe,
împreună cu localităţile urbane şi rurale aflate în zona de influenţă;
c)asociaţii de dezvoltare intercomunitară - structurile de cooperare cu
personalitate juridică, de drept privat, înfiinţate, în condiţiile legii, de unităţile
administrativ-teritoriale pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare
de interes zonal sau regional ori furnizarea în comun a unor servicii publice;
d)autorităţi deliberative - consiliul local, consiliul judeţean, Consiliul General al
Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale
ale municipiilor;
e)autorităţi executive - primarii comunelor, oraşelor, municipiilor, ai
subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, primarul general al
municipiului Bucureşti şi preşedintele consiliului judeţean;
f)consilii locale - consilii comunale, orăşeneşti, municipale şi consiliile
subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor;
g)organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes
local sau judeţean - denumirea generică ce include:
1.instituţii publice şi servicii publice înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale
autorităţilor deliberative, denumite în continuare instituţii şi servicii publice de
interes local sau judeţean;
2.societăţi comerciale şi regii autonome înfiinţate sau reorganizate prin hotărâri
ale autorităţilor deliberative, denumite în continuare societăţi comerciale şi regii
autonome de interes local sau judeţean;
3.asociaţii de dezvoltare intercomunitară;
4.furnizori de servicii sociale, de drept public ori privat, care acordă servicii
sociale în condiţiile prevăzute de lege;
5.asociaţii, fundaţii şi federaţii recunoscute ca fiind de utilitate publică, în
condiţiile legii;
6.operatori de servicii comunitare de utilităţi publice locale sau judeţene;
h)subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor - sectoarele municipiului
Bucureşti sau alte subdiviziuni ale municipiilor, ale căror delimitare şi organizare
se fac prin lege;
i)unităţi administrativ-teritoriale - comune, oraşe şi judeţe; în condiţiile legii,
unele oraşe pot fi declarate municipii;
j)zonă metropolitană - asociaţia de dezvoltare intercomunitară constituită pe
bază de parteneriat între capitala României sau municipiile de rangul I ori
municipiile reşedinţă de judeţ şi unităţile administrativ-teritoriale aflate în zona
imediată.
)

Art. 2
(1)Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi
funcţionează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale,
deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice
locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de
interes deosebit.
(2)Aplicarea principiilor prevăzute la alin. (1) nu poate aduce atingere
caracterului de stat naţional, unitar şi indivizibil al României.
Art. 3
(1)Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor
administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în
interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile
legii.
(2)Acest drept se exercită de consiliile locale şi primari, precum şi de consiliile
judeţene, autorităţi ale administraţiei publice locale alese prin vot universal, egal,
direct,
secret
şi
liber
exprimat.
(la data 23-mai-2015 Art. 3, alin. (2) din capitolul I, sectiunea 1 modificat de Art. 137, punctul 1.
din titlul II din Legea 115/2015 )

(3)Dispoziţiile alin. (2) nu aduc atingere posibilităţii de a recurge la consultarea
locuitorilor prin referendum sau prin orice altă formă de participare directă a
cetăţenilor la treburile publice, în condiţiile legii.
(4)Prin colectivitate locală se înţelege totalitatea locuitorilor din unitatea
administrativ-teritorială.
Art. 4
(1)Autonomia locală este numai administrativă şi financiară, fiind exercitată pe
baza şi în limitele prevăzute de lege.
(2)Autonomia locală priveşte organizarea, funcţionarea, competenţele şi
atribuţiile, precum şi gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparţin comunei,
oraşului, municipiului sau judeţului, după caz.
Art. 5
(1)Autorităţile administraţiei publice locale exercită, în condiţiile legii,
competenţe exclusive, competenţe partajate şi competenţe delegate.
(2)Autonomia locală conferă autorităţilor administraţiei publice locale dreptul ca,
în limitele legii, să aibă iniţiative în toate domeniile, cu excepţia celor care sunt
date în mod expres în competenţa altor autorităţi publice.
Art. 6
(1)Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale din comune, oraşe
şi municipii şi autorităţile administraţiei publice de la nivel judeţean se bazează
pe principiile autonomiei, legalităţii, responsabilităţii, cooperării şi solidarităţii în
rezolvarea problemelor întregului judeţ.
(2)În relaţiile dintre autorităţile administraţiei publice locale şi consiliul judeţean,
pe de o parte, precum şi între consiliul local şi primar, pe de altă parte, nu există
raporturi de subordonare.
Art. 7
Descentralizarea competenţelor către autorităţile administraţiei publice locale se
face cu respectarea principiilor şi regulilor prevăzute de Legea-cadru a
descentralizării.**)
Art. 8
(1)Autorităţile administraţiei publice centrale vor consulta, înainte de adoptarea
oricărei decizii, structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale,
în toate problemele care le privesc în mod direct, potrivit legii.
(2)Structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale sunt:

a)Asociaţia Comunelor din România;
b)Asociaţia Oraşelor din România;
c)Asociaţia Municipiilor din România;
d)Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România;
e)alte forme asociative de interes general, constituite potrivit legii.
Art. 9
(1)În cadrul politicii economice naţionale, comunele, oraşele, municipiile şi
judeţele au dreptul la resurse financiare proprii, pe care autorităţile administraţiei
publice locale le stabilesc, le administrează şi le utilizează pentru îndeplinirea
competenţelor şi atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii.
(2)Resursele financiare de care dispun autorităţile administraţiei publice locale
trebuie să fie corelate cu competenţele şi cu atribuţiile prevăzute de lege.
Art. 10
Autorităţile administraţiei publice locale administrează sau, după caz, dispun de
resursele financiare, precum şi de bunurile proprietate publică sau privată ale
comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, în conformitate cu principiul
autonomiei locale.
Art. 11
(1)Două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele
competenţelor autorităţilor lor deliberative şi executive, să coopereze şi să se
asocieze, în condiţiile legii, formând asociaţii de dezvoltare intercomunitară, cu
personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică. Asociaţiile de
dezvoltare intercomunitară sunt de utilitate publică, prin efectul prezentei legi,
prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la
asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
246/2005.
(2)Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se constituie în condiţiile legii, în
scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau
regional ori al furnizării în comun a unor servicii publice. Zonele metropolitane şi
aglomerările urbane constituite cu acordul expres al consiliilor locale ale unităţilor
administrativ-teritoriale componente au ca scop dezvoltarea infrastructurilor şi a
obiectivelor de dezvoltare de interes comun. Autorităţile deliberative şi executive
de la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale componente îşi păstrează
autonomia locală, în condiţiile legii.
(3)Unităţile administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competenţelor
autorităţilor lor deliberative şi executive, să coopereze şi să se asocieze şi cu
unităţi administrativ-teritoriale din străinătate, în condiţiile legii, prin hotărâri ale
consiliilor locale sau consiliilor judeţene, după caz.
(4)Pentru protecţia şi promovarea intereselor lor comune, unităţile administrativteritoriale au dreptul de a adera la asociaţii naţionale şi internaţionale, în
condiţiile legii.
Art. 12
(1)Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se finanţează prin contribuţii din
bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi din alte
surse, în condiţiile legii.
(2)Guvernul sprijină asocierea unităţilor administrativ-teritoriale prin programe
naţionale de dezvoltare. Aceste programe sunt finanţate anual prin bugetul de
stat şi sunt prevăzute distinct în cadrul bugetului Ministerului Administraţiei şi
Internelor, în condiţiile legii privind finanţele publice locale.
(3)Consiliile judeţene pot iniţia şi derula programe judeţene de dezvoltare,
finanţate din bugetul local al judeţului şi prevăzute distinct în cadrul acestuia.
Art. 13

(1)Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sunt conduse de un consiliu de
administraţie compus din reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale
componente, desemnaţi de consiliul local sau de consiliul judeţean, la propunerea
primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, precum şi la propunerea
consilierilor locali sau judeţeni, după caz.
(2)Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte ales cu votul
majorităţii membrilor săi.
(3)Pentru realizarea obiectivelor proprii, consiliul de administraţie poate înfiinţa
un aparat tehnic, finanţat din resursele asociaţiei de dezvoltare intercomunitară.
(4)Organizarea şi modul de funcţionare a consiliului de administraţie şi a
aparatului tehnic sunt stabilite prin actul de înfiinţare şi statutul asociaţiei de
dezvoltare intercomunitară, aprobate prin hotărârile consiliilor locale, respectiv
judeţene asociate.
Art. 14
Unităţile administrativ-teritoriale pot încheia între ele acorduri şi pot participa,
inclusiv prin alocare de fonduri, la iniţierea şi la realizarea unor programe de
dezvoltare zonală sau regională, în baza hotărârilor adoptate de consiliile locale
ori judeţene, după caz, în condiţiile legii.
Art. 15
(1)Unităţile administrativ-teritoriale limitrofe zonelor de frontieră pot încheia
între ele înţelegeri de cooperare transfrontalieră cu structuri similare din statele
vecine, în condiţiile legii.
(2)Unităţile administrativ-teritoriale, prin primari, respectiv preşedinţii consiliilor
judeţene, transmit Ministerului Afacerilor Externe, spre avizare conformă,
proiectele de înţelegeri de cooperare pe care acestea intenţionează să le încheie
cu unităţile administrativ-teritoriale din alte ţări, înainte de supunerea lor spre
adoptare de către consiliile locale sau judeţene, după caz.
(3)Prin înţelegerile de cooperare transfrontalieră pot fi create şi pe teritoriul
României organisme care să aibă, potrivit dreptului intern, personalitate juridică.
Aceste organisme nu au, în sensul prezentei legi, competenţe administrativteritoriale.
(4)Unităţile administrativ-teritoriale care au încheiat înţelegeri de cooperare
transfrontalieră au dreptul să participe în alte state la organismele create prin
respectivele înţelegeri, în limita competenţelor ce le revin, potrivit legii.
(5)Autorităţile administraţiei publice locale din România pot încheia acorduri de
înfrăţire/cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale din Republica
Moldova pentru realizarea şi finanţarea unor obiective de investiţii ale unităţilor
administrativ-teritoriale din Republica Moldova, programe comune culturale,
sportive, de tineret şi educaţionale, stagii de pregătire profesională şi a altor
acţiuni
care
contribuie
la
dezvoltarea
relaţiilor
de
prietenie.
(la data 24-apr-2014 Art. 15, alin. (4) din capitolul I, sectiunea 1 completat de Art. 21 din
capitolul IV din Ordonanta urgenta 18/2014 )

Art. 16
(1)Iniţiativa unităţilor administrativ-teritoriale de a coopera şi de a se asocia cu
unităţi administrativ-teritoriale din străinătate, precum şi de a adera la o
asociaţie internaţională a unităţilor administrativ-teritoriale va fi comunicată
Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerului Administraţiei şi Internelor.
(2)Proiectele de înţelegeri de cooperare pe care unităţile administrativ-teritoriale
intenţionează să le încheie cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări vor fi
transmise spre avizare Ministerului Afacerilor Externe, prin primari, respectiv
preşedinţii consiliilor judeţene, înainte de supunerea lor spre adoptare de către
consiliile locale sau consiliile judeţene, după caz.

(3)Avizele prevăzute la alin. (2) trebuie emise în termen de 30 de zile de la
primirea solicitării. În caz contrar se va considera că nu sunt obiecţii şi proiectul
respectiv poate fi supus spre aprobare consiliului local sau judeţean interesat.
(4)Responsabilitatea privind înţelegerile de cooperare încheiate de unităţile
administrativ-teritoriale revine în exclusivitate acestora.
Art. 17
Consiliile locale şi consiliile judeţene pot hotărî asupra participării cu capital sau
cu bunuri, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, la
înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii
publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, în condiţiile legii.
Art. 18
Controlul administrativ şi controlul financiar al activităţii autorităţilor
administraţiei publice locale se exercită în limitele şi în condiţiile prevăzute de
lege.
Art. 19
În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând minorităţilor
naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, autorităţile
administraţiei publice locale, instituţiile publice aflate în subordinea acestora,
precum şi serviciile publice deconcentrate asigură folosirea, în raporturile cu
aceştia, şi a limbii materne, în conformitate cu prevederile Constituţiei, ale
prezentei legi şi ale tratatelor internaţionale la care România este parte.
Art. 20
(1)Comunele, oraşele, municipiile şi judeţele sunt unităţi administrativ-teritoriale
în care se exercită autonomia locală şi în care se organizează şi funcţionează
autorităţi ale administraţiei publice locale.
(2)Comunele pot fi formate din unul sau mai multe sate.
(3)Unele oraşe pot fi declarate municipii, în condiţiile legii.
(4)În municipii se pot crea subdiviziuni administrativ-teritoriale, ale căror
delimitare şi organizare se fac potrivit legii.
(5)Autorităţile administraţiei publice locale se pot constitui şi în subdiviziunile
administrativ-teritoriale ale municipiilor. Aceste autorităţi exercită atribuţiile
prevăzute la art. 81 şi, respectiv, la art. 83, care se aplică în mod corespunzător.
Art. 21
(1)Unităţile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu
capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu. Acestea sunt subiecte juridice
de drept fiscal, titulare ale codului de înregistrare fiscală şi ale conturilor deschise
la unităţile teritoriale de trezorerie, precum şi la unităţile bancare. Unităţile
administrativ-teritoriale sunt titulare ale drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din
contractele privind administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi
privat în care acestea sunt parte, precum şi din raporturile cu alte persoane fizice
sau juridice, în condiţiile legii.
(2)În justiţie, unităţile administrativ-teritoriale sunt reprezentate, după caz, de
primar sau de preşedintele consiliului judeţean.
(21)Pentru apărarea intereselor unităţilor administrativ-teritoriale, primarul,
respectiv preşedintele consiliului judeţean, stă în judecată ca reprezentant legal
şi
nu
în
nume
personal.
(la data 25-mai-2012 Art. 21, alin. (2) din capitolul I, sectiunea 1 completat de Art. 1 din Legea
74/2012 )

(3)Primarul, respectiv preşedintele consiliului judeţean, poate împuternici o
persoană cu studii superioare juridice de lungă durată din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, respectiv al consiliului judeţean, sau un avocat care să

reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale, precum şi ale autorităţilor
administraţiei publice locale respective, în justiţie.
(4)Unitatea administrativ-teritorială are dreptul să beneficieze de acoperirea
cheltuielilor de judecată stabilite în baza hotărârii instanţei de judecată, inclusiv
în situaţia în care reprezentarea în justiţie este asigurată de un consilier juridic
din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judeţean.
(5)Despăgubirile primite de unităţile administrativ-teritoriale în urma hotărârilor
pronunţate de instanţele de judecată se constituie în venituri la bugetele locale.
Despăgubirile pe care trebuie să le plătească unitatea administrativ-teritorială în
urma hotărârilor pronunţate de instanţa de judecată şi rămase definitive sunt
asigurate de la bugetul local.
Art. 22
Delimitarea teritorială a comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor se stabileşte
prin lege. Orice modificare a limitelor teritoriale ale acestora se poate efectua
numai prin lege şi numai după consultarea prealabilă a cetăţenilor din unităţile
administrativ-teritoriale respective prin referendum, care se organizează potrivit
legii.

SECŢIUNEA 2: Autorităţile administraţiei publice locale
(la data 22-iul-2011 capitolul I, sectiunea 2 reglementat de anexa 1 din Norma din 2001 )
(la data 07-dec-2001 capitolul I, sectiunea 2 reglementat de capitolul I din Norma din 2001 )

Art. 23
(1)Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în
comune, oraşe şi municipii sunt consiliile locale, comunale, orăşeneşti şi
municipale, ca autorităţi deliberative, şi primarii, ca autorităţi executive. Consiliile
locale şi primarii se aleg în condiţiile prevăzute de legea pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale.
(2)Consiliile locale şi primarii funcţionează ca autorităţi ale administraţiei publice
locale şi rezolvă treburile publice din comune, oraşe şi municipii, în condiţiile
legii.
Art. 24
În fiecare judeţ se constituie un consiliu judeţean, ca autoritate a administraţiei
publice locale, pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi
municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. Consiliul
judeţean este ales în condiţiile legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale.
Art. 25
Aleşii locali sunt primarul, consilierii locali, preşedintele consiliului judeţean şi
consilierii judeţeni. În asigurarea liberului exerciţiu al mandatului lor, aceştia
îndeplinesc o funcţie de autoritate publică, beneficiind de dispoziţiile legii penale
cu privire la persoanele care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii
de
stat.
(la data 16-mar-2008 Art. 25 din capitolul I, sectiunea 2 modificat de Art. 78, punctul 2. din titlul
III din Legea 35/2008 )

Art. 26
(1)Mandatul primarului, consilierului local, respectiv al preşedintelui consiliului
judeţean şi al consilierului judeţean este de 4 ani. Mandatul se exercită în
condiţiile legii.
(2)Consiliul local sau consiliul judeţean, primarul, precum şi preşedintele
consiliului judeţean ales în cursul unui mandat, ca urmare a dizolvării consiliului
local sau judeţean, respectiv a vacanţei postului de primar sau de preşedinte al
consiliului judeţean, încheie mandatul precedentei autorităţi a administraţiei
publice locale.

(3)Consiliul local sau consiliul judeţean, precum şi primarul sau preşedintele
consiliului judeţean, aleşi în urma organizării unor noi unităţi administrativteritoriale sau în urma dizolvării unor consilii, respectiv vacantării unor posturi de
primari sau de preşedinţi ai consiliilor judeţene, îşi exercită mandatul numai până
la
organizarea
următoarelor
alegeri
locale
generale.
(la data 16-mar-2008 Art. 26 din capitolul I, sectiunea 2 modificat de Art. 78, punctul 3. din titlul
III din Legea 35/2008 )

Art. 27
În scopul asigurării autonomiei locale, autorităţile administraţiei publice locale au
dreptul să instituie şi să perceapă impozite şi taxe locale, să elaboreze şi să
aprobe bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, în
condiţiile legii.
Nr.
Crt.

Unitatea administrativ-teritorială

- sat component
- sat aparţinător
- localitate componentă

Mod de inscripţionare în limba
maternă

0

1

2

3

1.

Chişineu-Criş

1. Chişineu-Criş

1. Kisjeno

2.

Curtici

1. Dorobanţi

1. Kisiratos

3.

Nădlac

1. Nădlac

1. Nadlak

4.

Ghioroc

1. Ghioroc

1. Gyorok

5.

Iratoşu

1. Iratoşu

1. Nagyiratos

2. Variaşu Mare

2. Nagyvarjas

3. Variaşu Mic

3. Kisvarjas

6.

Livada

1. Sânleani

1. Szentleanyfalva

7.

Mişca

1. Satu Nou

1. Simonyifalva

2. Vânători

2. Vadasz

3. Zerindu Mic

3. Belzerend

1. Olari

1. Fazekasvarsand

2. Sintea Mică

2. Sintea

1. Pecica

1. Pecska

2. Sederhat

2. Szederhat

3. Turnu

3. Tornya

1. Peregu Mare

1. Vel'ky Pereg

2. Peregu Mic

2. Kispereg

8.
9.

10.

Olari
Pecica

Peregu Mare

11.

Secusigiu

1. Satu Mare

1. Hajla

12.

Şilindia

1. Satu Mic

1. Dezsohăza

13.

Sintea Mare

1. Adea

1. Agya

2. Ţipar

2. Szaparyliget
2a. Cipar

14.

Şofronea

1. Şofronea

1. Sofronya

2. Sânpaul

2. Szentpal

15.

Vinga

1. Maiîat

1. Majlathfalva

16.

Zerind

1. Zerind

1. Nagyzerend

2. Iermata Neagră

2. Feketegyarmat

1. Zimandu Nou

1. Zimandujfalu

1. Zimandcuz

Z. Zimandkoz

17.

Nr.
Crt.

Zimandu Nou

- sat component
- sat aparţinător
- localitate componentă

Unitatea administrativ-teritorială

0

1

Mod de inscripţionare în limba
materna

2

3

1.

Oradea

1. Oradea

1. Nagyvarad

2.

Aleşd

1. Aleşd

1. Elesd

2. Pădurea Neagră

2. Feketeerdo

3.

Marghita

1. Marghita

1. Margitta

2. Cheţ

2. Kecz

4.

Salonta

1. Salonta

1. Nagyszalonta

5.

Valea lui Mihai

1. Valea lui Mihai

1. Ermihalyfalva

6.

Abram

1. Abram

1. Erabrany

7.

Abrămuţ

1. Abrămuţ

1. Vedresabrany

2. Crestur

2. Apatkeresztur

3. Petreu

3. Monospetri

8.

Avram lancu

1. Ant

1. Ant

9.

Balc

1. Balc

1. Balyok

10.

Batăr

1. Arpăşel

1. Arpad

11.

Biharia

1. Biharia

1. Bihar

2. Cauaceu

2. Hegykozkovacsi

3. Niuved

3. Nyuved

4. Parhida

4. Pelbarthida

5. Satu Nou

5. Kugypuszta

6. Tămăşeu

6. Paptamasi

12.

Boianu Mare

1. Rugea

1. Ruzsatag

13.

Borod

1. Şerani

1. Saran

14.

Borş

1. Borş

1. Bors

2. Santăul Mare

2. Nagyszanto

3. Santăul Mic

3. Kisszanto

4. Sântion

4. Biharszentjanos

1. Buduslău

1. Erbogyoszlo

2. Albiş

2. Albis

1a. Sarany

15.

Buduslău

16.

Căpâlna

1. Ginta

1. Gyanta

17.

Cefa

1. Bicaci

1. Mezobikacs

18.

Cetariu

1. Cetariu

1. Hegykozcsatar

2. Paleu

2. Hegykozpalyi

3. Săldăbagiu de Munte

3. Hegy kozszaldobagy

4. Şişterea

4. Siter

S. Tăutelec

S. Hegykoztottelek

6. Uileacu de Munte

6. Hegykozujlak

1. Cherechiu

1. Kiskereki

2. Cheşereu

2. Erkeseru

3. Târguşor

3. Asszonyvasara

1. Mişca

1. Micske

2. Pocluşa de Barcău

2. Poklostelek

1. Cenaloş

1. Biharcsanalos

2. Sâniob

2. Szentjobb

1. Boiu

1. Mezobaj

2. Ghiorac

2. Erdogyarak

19.

20.
21.
22.

Cherechiu

Chişlaz
Ciuhoi
Ciumeghiu

23.

Curtuişeni

1. Curtuişeni

1. Erkortvelyes

24.

Derna

1. Sacalasău Nou

1. Novy Sastelek

25.

Diosig

1. Diosig

1. Bihardioszeg

2. Ianca

2. Jankafalva

3. Roşiori

3. Biharfelegyhaza

4. Vaida

4. Biharvajda

26.

Drăgăneşti

1. Grădinari

1. Kisnyegerfalva

27.

Finiş

1. Finiş

1. Varasfenes

2. Ioaniş

2. Korosjanosfalva

3. Şuncuiş

3. Belenyessonkolyos

28.

Girişu de Criş

1. Tărian

1. Korostarjan

29.

Ineu

1. Ineu

1. Koroskisjeno

30.

Lugaşu de Jos

1. Urvind

1. Orvend

31.

Măgeşti

1. Cacuciu Nou

1. Magyarkakucs

32.

Oşorhei

1. Oşorhei

1. Fugyivasarhely

2. Fughiu

2. Fugyi

1. Budoi

1. Bodonos

33.

Popeşti

2. Vărzari

2. Varzal

34.

Remetea

1. Remetea

1. Magyarremete

35.

Săcuieni

1, Săcuieni

1. Szekelyhid

2. Cadea

2. Nagykagya

3. Ciocaia

3. Csokaly

4. Cubulcut

4. Erkobolkut

5. Olosig

5. Erolaszi

6. Sânnicolau de Munte

6. Hegykozszentmiklos

1. Sălacea

1. Szalacs

2. Otomani

2. Ottomany

1. Sălard

1. Szalard

2. Hodoş

2. Jakohodos

3. Sântimreu

3. Hegy kozszentimre

1. Palota

1. Ujpalota

36.
37.

38.

Sălacea
Sălard

Sântandrei

1a. Neupalota
39.

Sârbi

1. Fegernicu Nou

1. Ujfegyvernek

40.

Simian

1. Simian

1. Ersemjen

2. Şilindru

2. Erselend

1. Şinteu

1. Nova Huta

2. Huta Voivozi

2. Stara Huta

3. Socet

3. Huta Socet

4. Valea Târnei

4. Zidaren

1. Suplacu de Barcău

1. Berettyoszeplak

2. Dolea

2. Do1yatanya

3. Valea Cerului

3. Cerpotok

41.

42.

Şinteu

Suplacu de Barcău

43.

Tărcaia

1. Tărcaia

1. Korostarkany

44.

Tarcea

1. Tarcea

1. Ertarcsa

2. Adoni

2. Eradony

3. Galoşpetreu

3. Galospetri

45.

Tăuteu

1. Tăuteu

1. Toti

46.

Ţeţchea

1. Telechiu

1. Mezotelki

47.

Tileagd

1. Tileagd

1. Mezotelegd

2. Poşoloaca

2. Posalaka

3. Uileacu de Criş

3. Pusztaujlak

1. Tinca

1. Tenke

48.

Tinca

2. Belfir

2. Belfenyer

49.

Uileacu de Beiuş

1. Uileacu de Beiuş

1. Belenyesujlak

50.

Vadu Crişului

1. Vadu Crişului

1. Rev

51.

Vuşoara

1. Vuşoara

1. Erszolos

2. Izvoarele

2. Szolnokhaza

3. Pădureni

3. Erdotelep

Nr.
Crt.

Unitatea administrativ-teritorială

0

- sat component
- sat aparţinător
- localitate componentă

1

Mod de inscripţionare în limba
maternă

2

3

1.

Bistriţa

1. Sărata

1. Sofalva

2.

Beclean

1. Coldău

1. Varkudu

3.

Braniştea

1. Braniştea

1. Arpasto

2. Cireşoaia

2. Magyardecse

1. Chiochiş

1. Kekes

4.

Chiochiş

2. Bozieş

2. Magyarborzas

3. Jimbor

3. Szaszzsombor

4. Strugureni

4. Mezo veresegyhaza

5.

Galaţu Bistriţei

1. Tonciu

1. Tacs

6.

Lechinţa

1. Ţigău

1. Cegotelke

7.

Mărişelu

1. Jeica

1. Zselyk

8.

Matei

1. Matei

1. Szenttnate

2. Fântânele

1. Ujos

Miceştu de Câmpie

1. Fântâniţa

1. Mezokobolkut

10.

Milaş

1. Comlod

1. Komlod

11.

Nimigea

1. Nimigea de Jos

1. Magyarnemegye

12.

Nuşeni

1. Nuşeni

1. Apanagyfalu

2. Dumbrava

2. Nyirmezo

3. Malin

3. Almasmalom

9.

4. Viţa

4. Vice

13.

Petru Rareş

1. Baţa

1. Baca

14.

Rodna

1. Valea Vinului

1. Radnaborberek

15.

Şieu-Odorhei

1. Bretea

1. Magyarberete

16.

Şintereag

1. Şintereag

1. Somkerek

2. Şieu-Sfântu

2. Sajoszentandras

17.

Teaca

1. Teaca

1. Teke

18.

Uriu

1. Uriu

1. Felor

Nr.
Crt.

Unitatea administrativ-teritorială

0

- sat component
- sat aparţinător
- localitate componentă

1

Mod de inscripţionare în limba
maternă

2

3

1.

Rupea

1. Fişer

1. Sovenyseg

2.

Săcele

1. Săcele

1. Negyfalu

3.

Apaţa

1. Apaţa

1. Apaca

4.

Bod

1. Colonia Bod

1. Botfalu
Cukorgyartelep

5.

Budila

1. Budila

1. Bodoia

6.

Buneşti

1. Meşendorf

1. Meschendorf

7.

Caţa

1. Drăuşeni

1. Homoroddaroc

2. Ioneşti

2. Homorodjanosfalva

8.

Feldioara

1. Colonia Reconstrucţia

1. Bohntelep

9.

Hălchiu

1. Crizbav

1. Krizba

2. Satu Nou

2. Barcaujfalu

1. Hoghiz

1. Oltheviz

2. Dopca

2. Datk

1. Homorod

1. Homorod

2. Jimbor

2. Szekelyzsombor

1. Grânari

1. Nagymoha

10.
11.

Hoghiz
Homorod

12.

Jibert

2. Lovnic

2. Leblang

13.

Măieruş

1. Măieruş

1. Nussbach

14.

Ormeniş

1. Ormeniş

1. Urmos

15.

Racoş

1. Racoş

1. Alsorakos

16.

Şercaia

1. Hălmeag

1. Halmagy

17.

Tărlungeni

1. Tărlungeni

1. Tatrang

2. Purcăreni

2. Purkerec

3. Zizin

3. Zajzon

18.

Teliu

1. Teliu

1. Keresztvar

19.

Ticuşu

1. Ticuşu Vechi

1. Deutsch-Tekes

2. Cobor

2. Kobor

Nr.

Unitatea administrativ-teritorială

- sat component

Mod de inscripţionare în limba

Crt.
0

- sat aparţinător
- localitate componentă

maternă

2

3

1

1.

Reşiţa

1. Secu

1. Szekul

2.

Anina

1. Steierdorf

1. Steierdorf

3.

Moldova Nouă

1. Măceşu

1. MaHeBHh

4.

Berzasca

1. Bigăr

1. Biger

2. Liubcova

2. JIynkoBa

1. Brebu Nou

1. Weidenthal

2. Gărâna

2. Wolfsberg

5.

Brebu Nou

6.

Buchin

1. Lindenfeld

1. Lindenfeld

7.

Caraşova

1. Caraşova

1. Karasevo

2. Iabalcea

2. Jabalce
2a. Jabalcea

8.

Copăcele

3. Nermed

3. Nermic

1. Copăcele

1. Konaruejie

2. Zorile

2. 3opujie

9.

Doclin

1. Tirol

1. Konigsgnad

10.

Fârliug

1. Scăiuş

1. Ckaioui

11.

Forotic

1. Brezon

1. Bresondorf

12.

Gârnic

1. Gârnic

1. Gernik

13.

Lăpuşnicel

1. Şumiţa

1. Sumica

14.

Lupac

1. Lupac

1. Lupak

2. Clocotici

2. Klokotic

3. Rafnic

3. Ravnik

4. Vodnic

4. Vodnik

15.

Păltiniş

1. Cornutei

1. KopHyyejt

16.

Pescari

1. Sfânta Elena

1. Svata Helena

17.

Pojejena

1. Pojejena

1. PojejeHa

2. Belobreşca

2. Bejio6peinKa

3. Divici

3. hhbhh

4. Radimna

4. PaaHMHa

18.

Sacu

1. Sălbăgelu Nou

1. hobo CejioegaKeji

19.

Socol

1. Socol

1. CoKOJioBat

2. Baziaş

2. Baîjaiu

3. Câmpia

3. Lygoem

4. Zlatiţa

4. 3jiaTHLia

1. Ravensca

1. Ravenska

20.

Şopotu Nou

Nr.
Crt.

Unitatea administrativ-teritorială

0

- sat component
- sat aparţinător
- localitate componentă

1

Mod de inscripţionare în limba
maternă

2

3

1.

Cluj-Napoca

1. Cluj-Napoca

1. Kolozsvar

2.

Gherla

1. Băiţa

1. Kero

3.

Huedin

1. Huedin

1. Banffyhunyad

2. Bicălatu

2. Magyarbikal

1. Aghireşu-Fabrici

1. Egeres Gyartelep

2. Băgara

2. Bogartelke

3. Dorolţu

3. Nadasdaroc

4. Inucu

4. 1naktelke

5. Leghia

5. Jegenye

6. Macău

6. Makofalva

7. Ticu-Colonie

7. Ferencbanya

4.

Aghireşu

5.

Aiton

1. Aiton

1. Ajtony

6.

Apahida

1. Bodrog

1. Bodrog

7.

Aşchileu

1. Fodora

1. Magyarfodorhaza

8.

Baciu

1. Baciu

1. Kisbacs

2. Mera

2. Mera

3. Suceagu

3. Szucsag

Bonţida

1. Bonţida

1. Bonchida

Buza

1. Buza

1. Buza

2. Rotunda

2. Keresztesvolgy

1. Căianu Mic

1. Kiskalyan

2. Căianu-Vamă

2. Kalyanivam

9.
10.
11.

Căianu

3. Vaida-Cămăraş

3. Vajdakamaras

12.

Călăraşi

1. Călăraşi

1. Harasztos

13.

Călăţele

1. Văleni

1. Magyarvalko

14.

Căpuşu Mare

1. Căpuşu Mare

1. Magyarkapus

2. Căpuşu Mic

2. Magyarkiskapus

3. Dumbrava

3. Gyerovasarhely

15.

Cătina

1. Feldioara

1. Melegfoldvar

16.

Ceanu Mare

1. Valea lui Câţi

1. Sarospatak

17.

Chinteni

1. Chinteni

1. Kajanto

2. Vechea

2. Bodonkut

18.

Cojocna

1. Cojocna

1. Kolozs

19.

Corneşti

1. Corneşti

1. Magyarszarvaskend

2. Stoiana

2. Eszteny

3. Tiocu de Jos

3. Alsotok

4. Tiocu de Sus

4. Felsotok

20.

Feleacu

1. Gheorghieni

1. Gyorgyfalva

21.

Fizeşu Gherlu

1. Fizeşu Gherlu

1. Ordongosfuzes

22.

Floreşti

1. Luna de Sus

1. Lona

23.

Gârbău

1. Turea

1. Ture

2. Viştea

2. Magyarvista

1. Lacu

1. Feketelak

2. Puini

2. Ejspulyon

24.

Geaca

25.

Iclod

1. Iclozel

1. Kisiklod

26.

Izvoru Crişului

1. Izvoru Crişului

1. Korosfo

2. Nearşova

2. Nyarszo

3. Şaula

3. Sarvasar

27.

Jucu

1. Vişea

1. Visa

28.

Luna

1. Luncani

1. Aranyosgerend

29.

Mănăstireni

1. Mănăstireni

1. Magyargyeromonostor

30.

Mica

1. Nireş

1. Szasznyires

2. Sânmărghita

2. Szentmargita

3. Valea Cireşou

3. Decseipataktanya

4. Valea Luncu

4. Hosszumezo

1. Cheia

1. Meszko

2. Cerneşti

2. Sinfalva

1. Chesău

1. Mezokeszu

2. Turmaşi

2. Tormasdulo

1. Moldoveneşti

1. Varfalva-Aramyosirakos

2. Bădeni

2. Bagyon

3. Pietroasa

3. Csegez

4. Plăieşti

4. Kovend

5. Stejeriş

5. Kercsed

31.
32.
33.

Mihai Viteazu
Mociu
Moldoveneşti

34.

Pălatca

1. Pălatca

1. Magyarpalatka

35.

Sâncraiu

1. Sâncraiu

1. Kalotaszentkiray-Zentelke

2. Alunişu

2. Magyarokereke

3. Domoşu

3. Kalotadamos

4. Horlacea

4. Jakotelke

36.

Sânmartin

1. Sânmărtin

1. Szepkemyerszesitmarton

37.

Săvădisla

1. Săvădisla

1. Tordaszentlaszlo

2. Liteni

2. Magyarleta

3. Vlaha

3. Magyarfenes

38.

Sic

1. Sic

1. Szek

39.

Suatu

1. Suatu

1. Magyarszovat

2. Dâmburile

2. Dombokfalva

40.

Tritenu de Jos

1. Colonia

1. Detrehemtelep

41.

Tureni

1. Tureni

1. Tordatur

2. Comşeşti

2. Komjatszeg

1. Unguraş

1. Balvanyosvaralja

2. Daroţ

2. Daroc

42.

Unguraş

3. Sicfa

3. Kisbaton

43.

Vuşoara

1. Vuşoara

1. Aranyosegerbegy

44.

Vultureni

1. Chidea

1. Kide

Nr.
Crt.

Unitatea administrativ-teritorială

0

- sat component
- sat aparţinător
- localitate componentă

1

Mod de inscripţionare în limba
maternă

2

3

1.

Agigea

1. Lazu

1. Laz Mahale

2.

Băneasa

1. Făurei

1. Kalaici

3.

Castelu

1. Castelu

1. Kostel

4.

Comana

1. Tătaru

1. Azaplar

5.

Dobromir

1. Lespezi

1. Tekekoy

2. Văleni

2. Yenişenlia

6.

Ghindăreşti

1. Ghindăreşti

1. HOBCHbKOe

7.

Independenţa

1. Independenţa

1. Bairamdede

2. Fântâna Mare

2. Başpunar

8.

Ion Corvin

1. Brebeni

1. Kukurkoy

9.

Limanu

1. Hagieni

1. Hacilar

10.

Lipniţa

1. Cuiugiuc

1. Kuyucuk

11.

Mereni

1. Osmancea

1. Osmanca

12.

Mircea Vodă

1. Gherghina

1. Defta

Nr.
Crt.

Unitatea administrativ-teritorială

0

1

1.

Sfântu Gheorghe

2.

3.
4.
5.
6.

Baraolt

Covasna
Târgu Secuiesc
Aita Mare
Băţani

- sat component
- sat aparţinător
- localitate componentă

Mod de inscripţionare în limba
maternă

2

3

1. Sfântu Gheorghe

1. Sepsiszentgyorgy

2. Chilieni

2. Kilyen

3. Coşeni

3. Szotyor

1. Baraolt

1. Barot

2. Biborţeni

2. Bibarcfalva

3. Bodoş

3. Bodos

4. Căpeni

4. Kopec

5. Micloşoara

5. Miklosvar

6. Racoşul de Sus

6. Felsorakos

1. Covasna

1. Kovaszna

2. Chiuruş

2. Csomakoros

1. Târgu Secuiesc

1. Kezdivasarhely

2. Lunga

2. Nyujtod

1. Aita Mare

1. Nagyajta

2. Aita Medie

2. Kozepajta

1. Băţanu Mari

1. Nagybacon

2. Aita Seacă

2. Szarazajta

3. Băţanu Mici

3. Kisbacon

4. Herculian

4. Magyarhermany

5. Ozunca-Băi

5. Uzonkafurdo

7.

Belin

1. Belin

1. Bolon

8.

Bodoc

1. Bodoc

1. Sepsibodok

2. Olteni

2. Oltszem

3. Zălan

3. Zalan

1. Boroşneu Mare

1. Nagyborosnyo

2. Boroşneu Mic

2. Kisborosnyo

3. Dobolu de Sus

3. Feldoboly

4. Leţ

4. Lecfalva

5. Ţufalău

5. Cofalva

6. Valea Mică

6. Kispatak

1. Brăduţ

1. Bardoc

2. Doboşeni

2. Szekelyszal doboş

3. Filia

3. Erdofule

4. Tălişoara

4. Olasztelek

1. Brateş

1. Baratos

2. Pachia

2. Pake

3. Telechia

3. Orbaitelek

1. Breţcu

1. Bereck

2. Mărtănuş

2. Kezdimartonos

3. Oituz

3. Ojtoz

1. Catalina

1. Szentkatolna

2. Hătuica

2. Hatolyka

3. Imeni

3. Imecsfalva

4. Mărcuşa

4. Kezdimarkosfalva

5. Mărtineni

5. Kezdimartonfalva

1. Cernat

1. Csernaton

2. Albiş

2. Kezdialbis

3. Icafalău

3. Ikafalva

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Boroşneu Mare

Brăduţ

Brateş

Breţcu

Catalina

Cernat

15.

Chichiş

1. Chichiş

1. Kokos

16.

Comandau

1. Comandau

1. Komando

17.

Ghelinţa

1. Ghelinţa

1. Gelence

2. Harale

2. Haraly

1. Ghidfalău

1. Gidofalva

2. Angheluş

2. Angyalos

3. Fotoş

3. Fotosmartonos

18.

Ghidfalău

4. Zoltan

4. Etfalvazoltan

19.

Hăghig

1. Hăghig

1. Hidveg

20.

Ilieni

1. Ilieni

1. Illyefalva

2. Dobolu de Jos

2. Aldoboly

3. Sâncraiu

3. Sepsiszentkiraly

1. Lemnia

1. Lemheny

2. Lutoasa

2. Csomortan

3. Mereni

3. Kezdialmas

1. Micfalău

1. Mikoujfalu

2. Bixad

2. Sepsibukszad

3. Malnaş

S. Malnas

4. Malnaş-Băi

4. Malnasflirdo

5. Valea Zălanului

5. Zalanpatak

1. Moacşa

1. Maksa

2. Dalnic

2. Dalnok

21.

22.

23.

Lemnia

Malnaş

Moacşa

24.
25.

26.

27.

28.

29.
30.
31.

Ojdula
Ozun

Poian

Reci

Sânzieni

Turia
Vâlcele
Valea Crişului

3. Pădureni

3. Sepsibesenyo

1. Ojdula

1. Ozsdola

2. Hilib

2. Hilib

1. Ozun

1. Uzon

2. Bicfalău

2. Bikfalva

3. Lisnău

3. Lisznyo

4. Lisnău-Vale

4. Lisznyopatak

5. Măgheruş

5. Sepsimagyaros

6. Sântionlunca

6. Szentivanlaborfalva

1. Poian

1. Kezdipolyan

2. Belani

2. Belafalva

3. Cărpinenu

3. Csangotelep

4. Estelnic

4. Esztelnek

5. Valea Scurtă

5. Kurtapatak

1. Reci

1. Rety

2. Aninoasa

2. Egerpatak

3. Bita

3. Bita

4. Saciova

4. Szacsva

1. Sânzieni

1. Kezdiszentlelek

2. Caşinu Mic

2. Kiskaszon

3. Petriceni

3. Kezdikovar

4. Valea Seacă

4. Kezdiszarazpatak

1. Turia

1. Torja

2. Alungeni

2. Futasfalva

1. Araci

1. Arapatak

2. Ariuşd

2. Erosd

1. Valea Crişului

1. Sepsikorospatak

2. Arcuş

2. Arkos

3. Calnic

3. Kalnok

32.

Vârghiş

1. Vârghiş

1. Vargyas

33.

Zăbala

1. Zăbala

1. Zabola

2. Peteni

2. Szekelypetofalva

3. Surcea

3. Szorcse

4. Tamaşfalău

4. Szekelytamasfalva

1. Zagon

1. Zagon

2. Păpăuţi

2. Papolc

34.

Zagon

Nr.
Crt.

Unitatea administrativ-teritorială

- sat component
- sat aparţinător
- localitate componentă

0

1

2

1.

Miercurea-Ciuc

Mod de inscripţionare în limba
maternă
3

1. Miercurea-Ciuc

1. Csikszereda

2. Ciba

2. Csiba

3. Harghita-Băi

3. Hargitafurdo

2.

Odorheiu Secuiesc

1. Odorheiu Secuiesc

1. Szekelyudvarhely

3.

Băile Tuşnad

1. Băile Tuşnad

1. Tusnadfurdo

2. Carpitus

2. Karpitusbanya

4.

Bălan

1. Bălan

1. Balanbanya

5.

Borsec

1. Borsec

1. Borszek

6.

Cristuru Secuiesc

1. Cristuru Secuiesc

1. Szekelykeresztur

2. Filiaş

2. Fiatfalva

1. Gheorgheni

1. Gyergyoszentmiklos

2. Covacipeter

2. Kovacspeter

S. Vargatac

3. Vargatag

4. Visafolio

4. Visszafolyo

7.

Gheorgheni

8.

9.

10.

11.

12.

Topliţa

Vlăhiţa

Atid

Avrămeşti

Brădeşti

1. Topliţa

1. Marosheviz

2. Măgheruş

2. Magyaros

3. Moglăneşti

3. Moglany

4. Secu

4. Szekpatak

5. Zencani

5. Zsakhegy

1. Vlăhiţa

1. Szentegyhaza

2. Băile Homorod

2. Homorodfurdo

3. Minele Lueta

3. Lovetebanya

1. Atid

1. Eted

2. Crişeni

2. Korispatak

3. Cuşmed

3. Kusmod

4. Inlăceni

4. Enlaka

5. Şiclod

5. Siklod

1. Avrămeşti

1. Szentabraharn

2. Andreeni

2. Magyarandrasfalva

3. Cecheşti

3. Csekefalva

4. Firtănuş

4. Firtosmartonos

5. Goagiu

5. Gagy

6. Laz-Firtănuş

6. Firtosilaz

7. Laz-Şoimuş

7. Solymosilaz

8. Medişoru Mic

8. Kismedeser

1. Brădeşti

1. Fenyed

2. Satu Mare

2. Marefalva

3. Târnoviţa

3. Kukullokemenyfalva

13.

Căpâlniţa

1. Căpâlniţa

1. Kapolnasfalu

14.

Cârţa

1. Cârţa

1. Karcfalva

2. Ineu

2. Csikjenofalva

3. Tomeşti

3. Csikszenttamas

1. Ciucsângeorgiu

1. Csikszentgyorgy

2. Armăşeni

2. Csikmenasag

3. Armăşenii Noi

3. Menasagujfalu

4. Bancu

4. Csikbankfalva

5. Ciobăniş

5. Csobanyos

6. Cotormani

6. Kotormany

7. Eghersec

7. Egerszek

8. Ghiurche

8. Gyurke

9. Potiond

9. Pottyond

15.

Ciucsângeorgiu

16.

Ciumani

1. Ciumani

1. Gyergyocsomafalva

17.

Corund

1. Corund

1. Korond

2. Atia

2. Atyha

3. Calonda

3. Kalonda

4. Fântâna Brazilor

4. Fenyokut

5. Valea lui Pavel

5. Palpataka

1. Dăneşti

1. Csikdanfalva

2. Mădăraş

2. Csikmadaras

1. Dârjiu

1. Szekelyderzs

2. Mujna

2. Szekelymuzsna

1. Dealu

1. Oroszhegy

2. Fâncel

2. Szekelyfancsal

3. Sâncrai

3. Szekelyszentkiraly

4. Tămaşu

4. Szekelyszenttamas

5. Tibod

5. Tibod

6. Valea Rotundă

6. Uknyed

7. Ulcani

7. Ulke

18.

Dăneşti

19.

Dârjiu

20.

Dealu

21.
22.

23.

Ditrău
Feliceni

Frumoasa

1. Ditrău

1. Gyergyoditro

2. Jolotca

2. Orotva

1. Feliceni

1. Felsoboldogfalva

2. Alexandriţa

2. Sandortelke

3. Arvăţeni

3. Arvatfalva

4. Cireşeni

4. Suko

5. Forţeni

5. Farcad

6. Hoghia

6. Hodgya

7. Oţeni

7. Ocfalva

8. Poloniţa

8. Szekelylengyelfalva

9. Tăureni

9. Bikafalva

10. Teleac

10. Telekfalva

11. Văleni

11. Patakfalva

1. Frumoasa

1. Szepviz

2. Bârzava

2. Csikborzsova

3. Făgeţel

3. Bukkloka

4. Nicoleşti

4. Csikszentmiklos

24.

Galăuţaş

1. Galăuţaş

1. Galocas

25.

Joseni

1 Joseni

1. Gyergyoalfalu

2. Borzonţ

2. Borzont

3. Bucin

3. Bucsin

1. Lăzarea

1. Gyergyoszarhegy

2. Ghiduţ

2. Guduc

1. Lueta

1. Lovete

2. Băile Chirui

2. Kirulyfurdo

1. Lunca de Jos

1. Gyimeskozeplok

2. Baraţcoş

2. Barackospatak

3. Poiana Fagului

3. Bukkhavaspataka

4. Puntea Lupului

4. Farkaspallo

5. Valea Boroş

5. Borospatak

6. Valea Capelei

6. Kapolnapataka

7. Valea Întunecoasă

7. Sotetpatak

8. Valea lui Antaloc

8. Antalokpataka

9. Valea Rece

9. Hidegsegpataka

1. Lunca de Sus

1. Gyimesfelsolok

2. Comiat

2. Komjatpataka

3. Izvorul Trotuşului

3. Santatelek

4. Păltiniş-Ciuc

4. Nyiresalja

5. Valea Gârbea

5. Gorbepataka

6. Valea Ugra

6. Ugrapataka

1. Lupeni

1. Farkaslaka

2. Bisericani

2. Szentlelek

3. Bulgăreni

3. Bogarfalva

4. Firtuşu

4. Firtosvaralja

5. Morăreni

5. Nyikomalomfalva

6. Păltiniş

6. Kecset

7. Păuleni

7. Szekelypalfalva

8. Sâncel

8. Szencsed

9. Satu Mic

9. Kisfalud

1. Mărtiniş

1. Homorodszentmarton

2. Aldea

2. Abasfalva

3. Bădeni

3. Bagy

4. Călugăreni

4. Homorodremete

5. Chinuşu

5. Kenos

26.

Lăzarea

27.

Lueta

28.

Lunca de Jos

29.

30.

31.

Lunca de Sus

Lupeni

Mărtiniş

6. Comăneşti

6. Homorodkemenyfalva

7. Ghipeş

7. Gyepes

8. Locodeni

8. Lokod

9. Orăşeni

9. Varosfalva

10. Petreni

10. Homorodszentpeter

11. Rareş

11. Recsenyed

12. Sânpaul

12. Homorodszentpal

32.

Mereşti

1. Mereşti

1. Homorodalmas

33.

Mihăileni

1. Mihăileni

1. Csikszentmihaly

2. Nădejdea

2. Ajnad

3. Văcăreşti

3. Vacsarcsi

1. Mugeni

1. Bogoz

2. Aluniş

2. Szekelymagyaros

3. Beta

3. Beta

4. Beteşti

4. Betfalva

5. Dejuţiu

5. Decsfalva

6. Dobeni

6. Szekelydobo

7. Lutiţa

7. Agyagfalva

8. Mătişeni

8. Matisfalva

9. Porumbenii Mari

9. Nagygalambfalva

10. Porumbenii Mici

10. Kisgalambfalva

11. Tăietura

11. Vagas

1. Ocland

1. Okland

2. Crăciunel

2. Homorodkaracsonfalva

3. Satu Nou

3. Homorodujfalu

1. Păuleni-Ciuc

1. Csikpalfalva

2. Delniţa

2. Csikdelne

3. Şoimeni

3. Csikcsomortan

1. Plăieşii de Jos

1. Kaszonaltiz

2. Casinu Nou

2. Kaszonujfalu

3. Iacobeni

3. Kaszonjakabfalva

4. Imper

4. Kaszonimper

5. Plăieşii de Sus

5. Kaszonfeltiz

1. Praid

1. Parajd

2. Becaş

2. Bekistelep

3. Bucin

3. Bucsin

4. Ocna de Jos

4. Alsosofalva

5. Ocna de Sus

5. Felsosofalva

1. Remetea

1. Gyergyoremete

2. Făgeţel

2. Kicsibukk

3. Sineu

3. Eszenyo

1. Şoimuşu Mare

1. Nagysolyrrios

2. Şoimuşu Mic

2. Kissolymos

3. Vidacut

3. Szekelyhidegkut

1. Hodoşa

1. Gyergyohodos

2. Runc

2. Runk

1. Sâncrăieni

1. Csikszentkirily

2. Fitod

2. Fitod

3. Hosasău

3. Hosszuaszo

4. Leliceni

4. Csikszentlelek

5. Misentea

5. Csikmindszent

6. Sântimbru

6. Csikszentimre

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.
42.

Mugeni

Ocland

Păuleni-Ciuc

Plăieşii de Jos

Praid

Remetea

Săcel

Sărmaş
Sâncrăieni

43.

Sândominic

1. Sândominic

1. Csikszentdomokos

44.

Sânmartin

1. Sânmartin

1. Csikszentmirton

45.
46.

47.

48.

49.

Sânsimion
Secuieni

Siculeni

Şimoneşti

Suseni

50.

Tulgheş

51.

Tuşnad

52.

Ulieş

2. Ciucani

2. Csikcsekefalva

3. Cozmeni

3. Kozmis

4. Lăzăreşti

4. Lizirfalva

5. Valea Uzului

5. Uzvolgye

1. Sânsimion

1. Csikszentsimon

2. Cetăţuia

2. Csatoszeg

1. Secuieni

1. Ujszekely

2. Bodogaia

2. Alsoboldogfalva

3. Eliseni

3. Szekelyszenterzsebet

1. Siculeni

1. Madefalva

2. Ciaracio

2. Csaracso

3. Ciceu

3. Csikcsicso

4. Racu

4. Csikrakos

5. Gârciu

5. Gorocsfalva

1. Şimoneşti

1. Simenfalva

2. Benţid

2. Benced

3. Cădaciu Mare

3. Nagykadacs

4. Cădaciu Mic

4. Kiskadacs

5. Ceheţel

5. Csehotfalva

6. Chedia Mare

6. Nagykede

7. Chedia Mică

7. Kiskede

8. Cobăteşti

8. Kobatfalva

9. Medişoru Mare

9. Medeser

10. Mihăileni

10. Szekelyszentmihaly

11. Nicoleni

11. Szekelyszentmiklos

12. Rugăneşti

12. Rugonfalva

13. Tărceşti

13. Tarcsafalva

14. Turdeni

14. Tordatfalva

1. Suseni

1. Gyergyoujfalu

2. Chileni

2. Gyergyokilyenfalva

3. Liban

3. Liban

4. Senetea

4. Szenete

5. Valea Strâmbă

5. Gyergyotekeropatak

1. Tulgheş

1. Gyergyotolgyes

2. Hagota

2. Hagoto

1. Tuşnad

1. Tuşnad

2. Tuşnadu Nou

2. Ujtusnad

3. Vrabia

3. Csikverebes

1. Ulieş

1. Kanyad

2. Daia

2. Szekelydalya

3. Iaşu

3. Jaszfalva

4. Ighiu

4. Ege

5. Nicoleşti

5. Miklosfalva

6. Obrăneşti

6. Abranfalva

7. Petecu

7. Petek

8. Vasileni

8. Homorodszentlaszlo

53.

Vărşag

1. Vărşag

1. Szekelyvarsag

54.

Voşlăbeni

1. Voşlăbeni

1. Vaslab

2. Izvoru Mureşului

2. Marosfo

1. Zetea

1. Zetelaka

2. Desag

2. Desag

3. Izvoare

3. Ivo

4. Poiana Târnavei

4. Kukullomezo

5. Şicasău

5. Sikaszo

55.

Zetea

6. Sub Cetate

6. Zetevaralja

Nr.
Crt.

Unitatea administrativ-teritorială

- sat component
- sat aparţinător
- localitate componentă

0

1

2

Mod de inscripţionare în limba
maternă
3

1.

Deva

1. Cristur

1. Csernakeresztur

2.

Hunedoara

1. Răcăştia

1. Rakosd

2. Hăşdat

2. Hosdat

3. Peştişu Mare

3. Alpestes

3.

Călan

1. Streisângeorgiu

1. Sztrigyszentgyorgy

4.

Mărtineşti

1 Jeledinţi

1. Lozsad

Nr.
Crt.

Unitatea administrativ-teritorială

- sat component
- sat aparţinător
- localitate componentă

0

1

2

3

Mod de inscripţionare în limba
maternă

1.

Sighetu Marmaţiei

1. Sighetu Marmaţiei

1. Maramarossziget

2.

Baia Sprie

1. Baia Sprie

1. Felsobanya

3.

Seini

1. Seini

1. Szinervaralja

2. Viile Apei

2. Apahegy

4.

Târgu Lăpuş

1. Dămăcuşeni

1. Domokos

5.

Băiuţ

1. Băiuţ

1. Erzsebetbanya

2. Strâmbu-Băiuţ

2. Kohovolgy

1. Bistra

1. BucTpuM

2. Crasna Vişeului

2. Buinibcka Kpacna

3. Valea Vişeului

3. Bumibcka/JojiuHa

1. Bocicoiu Mare

1. Nagybocsko

6.

7.

Bistra

Bocicoiu Mare

1a. BeJIHKHH BHHKiB
2. Crăciuneşti

2. KpuHymB

3. Lunca la Tisa

3. JlyrHaTucoK

4. Tisa

4. Mukib

8.

Câmpulung la Tisa

1. Câmpulung la Tisa

1. Hosszumezo

9.

Ocna Şugatag

1. Ocna Şugatag

1. Aknasugatag

10.

Poienile de sub Munte

1. Poienile de sub Munte

1. Pyc&riojuiHu

11.

Remetea Chioarului

1. Berchez

1. Sarosberkesz

12.

Remeţi

1. Remeţi

1. PeMCTU

2. Piatra

2. Koveslaz
2a. KaivUHUua

3. Teceu Mic

3. Kistecso
3a. MajiHH Tanis

13.

Repedea

1. Repedea

1. KpHBHH

14.

Rona de Sus

1. Rona de Sus

1. Bmima phbhh

2. Coştiui

2. Ronaszek

15.

Ruscova

1. Ruscova

1. PycKOBa

16.

Săcălăşeni

1. Cătălina

1. Katalin

2. Coltău

2. Kolto

17.

Tăuţu-Măgherăuş

1. Băiţa

1. Laposbanya

18.

Ulmeni

1. Arduzel

1. Szamosardo

2. Mânău

2. Mono

Nr.
Crt.

Unitatea administrativ-teritorială

0

- sat component
- sat aparţinător
- localitate componentă

1

1.

Dubova

2.

Sviniţa

Mod de inscripţionare în limba
maternă

2

3

1. Baia Nouă

1. Nove Doly

2. Eibenthal

2. Tisove Udoli

1. Sviniţa

1. CBHHHL

Nr.
Crt.

Unitatea administrativ-teritorială

- sat component
- sat aparţinător
- localitate componentă

Mod de inscripţionare în limba
maternă

0
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

1
Târgu Mureş

Reghin

Sighişoara

Târnăveni
Iernut
Luduş

Sovata

Acăţari

Adămuş

Albeşti

Aluniş

2

3

1. Târgu Mureş

1. Marosvasarhely

2. Mureşeni

2. Megyesfalva

3. Remetea

3. Remeteszeg

1. Reghin

1. Szaszregen

2. Apalina

2. Abafaja

3. Iernuţeni

3. Radnotfaja

1. Sighişoara

1. Segesvar

2. Angofa

2. Angofa

3. Viilor

3. Szoloskert

1. Târnăveni

1. Dicsoszentmarton

2. Botorca

2. Orhegy

1. Iernut

1. Radnot

2. Cipău

2. Maroscsapo

1. Luduş

1. Marosludas

2. Avrămeşti

2. Ecken-TeIep

3. Ciurgău

3. Csorgo

4. Fundătura

4. Belsotelep

5. Roşiori

5. Andrassytelep

1. Sovata

1. Szovata

2. Căpeti

2. Kopacs

3. Ilieşi

3. Illyesmezo

4. Săcădat

4. Szakadat

5. Sărăţeni

5. Sovarad

1. Acăţari

1. Akosfalva

2. Corbeşti

2. Szekelycsoka

3. Găieşti

3. Gocs

4. Gruişor

4. Kisgorgeny

5. Murgeşti

5. Nyaradszentbenedek

6. Roteni

6. Harasztkerek

7. Stejeriş

7. Cserefalva

8. Suveica

8. Szoverd

9. Vălenii

9. Szekelyvaja

1. Adămuş

1. Adamos

2. Cerneşti

2. Sovenyfalva

3. Crăieşti

3. Kiralyfalva

4. Dâmbău

4. Kukullodombo

1. Albeşti

1. Feheregyhaza

2. Boiu

2. Bun

3. Şapartoc

3. Sarpatak

1. Aluniş

1. Magyaro

2. Fiţcău

2. Ficko

3. Lunca Mureşului

1. Holtmaros

12.

Apold

1. Vulcan

1. Volkany

13.

Aţintiş

1. Cecălaca

1. Csekelaka

2. Iştihaza

2. Istvanhaza

14.

Băgaciu

1. Delenii

1. Magyarsaros

15.

Bahnea

1. Bahnea

1. Bonyha

2. Cund

2. Kund
2a. Reussdorf

16.

Bălăuşeri

3. Daia

3. Szaszdalya

4. Gogan

4. Gogan

1. Bălăuşeri

1. Balavasar

2. Agrişteu

2. Egresto

17.

18.

Band

Batoş

3. Chendu

3. Kend

4. Dumitreni

4. Szentdemeter

1. Band

1. Mezoband

2. Fânaţele Mădăraşului

2. Szenasag

3. Mădăraş

3. Mezomadaras

4. Mărăşeşti

4. Marosesd

5. Negrenii de Câmpie

5. Feketelak

6. Valea Rece

6. Hidegvolgy

1. Batoş

1. Batos

2. Goreni

2. Dedradszeplak

3. Uila

3. Vajola

19.

Beica de Jos

1. Beica de Jos

1. Alsobolkeny

20.

Bichiş

1. Bichiş

1. Magyarbukkos

2. Ozd

2. Magyarozd

1. Bogata

1. Marosbogat

2. Ranta

2. Ranta

1. Brâncoveneşti

1. Marosvecs

2. Vălenii de Mureş

2. Disznajo

1. Breaza

1. Beresztelke

2. Filpişu Mare

2. Magyarfulpos

3. Filpişu Mic

3. Kisfulpos

1. Ceuaşu de Câmpie

1. Mezocsavas

2. Câmpeniţa

2. Mezofele

3. Culpiu

3. Mezokolpeny

4. Porumbeni

4. Galambod

5. Săbed

5. Szabed

1. Cordoş

1. Kardos

2. Giurgiş

2. Gyorgyed

3. Grindeni

3. Gerendkeresztur

1. Coroisânmartin

1. Korodszentmarton

2. Odrihei

2. Vamosudvarhely

1. Crăciuneşti

1. Nyaradkaracson

2. Budiu Mic

2. Hagymasbodon

3. Cinta

3. Fintahaza

4. Corneşti

4. Somosd

5. Tirimioara

5. Kisteremi

1. Cristeşti

1. Maroskeresztur

2. Vălureni

2. Szekelykakasd

21.
22.
23.

24.

25.

26.
27.

28.

Bogata
Brâncoveneşti
Breaza

Ceuaşu de Câmpie

Cheţani

Coroisânmartin
Crăciuneşti

Cristeşti

29.

Cuci

1. Cuci

1. Kutyfalva

30.

Daneş

1. Criş

1. Kreisch

2. Stejărenii

2. Peschendorf

1. Eremitu

1. Nyaradremete

2. Călugăreni

2. Mikhaza

3. Câmpu Cetăţii

3. Varmezo

4. Dămieni

4. Demenyhaza

5. Mătrici

5. Nyaradkoszvenyes

1. Ernei

1. Nagyernye

2. Căluşeri

2. Szekelykal

3. Dumbrăvioara

3. Saromberke

4. Icland

4. Ikland

5. Săcăreni

5. Szekes

6. Sângeru de Pădure

6. Erdoszengyel

1. Fântânele

1. Gyalakuta

2. Bordoşiu

2. Bordos

31.

32.

33.

Eremitu

Ernei

Fântânele

34.
35.

36.
37.

38.

39.

40.

Fărăgău
Găleşti

Căneşti
Gheorghe Doja

Ghindari

Glodeni

Gorneşti

3. Călimăneşti

3. Kelementelke

4. Cibu

4. Csob

5. Rouă

5. Rava

6. Viforoasa

6. Havadto

1. Onuca

1. Unoka

2. Tonciu

2. Tancs

1. Găleşti

1. Nyaradgalfalva

2. Adrianu Mare

2. Nagyadorjan

3. Adrianu Mic

3. Kisadorjan

4. Bedeni

4. Bede

5. Maiad

5. Nyomat

6. Troiţa

6. Szentharomsag

1. Găneşti

1. Vamosgalfalva

2. Păucişoara

2. Kukullopocsfalva

1. Gheorghe Doja

1. Dozsa Gyorgy

2. Ilieni

2. Lukauencfalva

3. Leordeni

3. Lorincfalva

4. Satu Nou

4. Teremiujfalu

5. Tirimia

5. Nagyteremi

1. Ghindari

1. Makfalva

2. Abud

2. Szekelyabod

3. Ceie

3. Cseje

4. Chibed

4. Kibed

5. Solocma

5. Szolokma

6. Trei Sate

6. Harmasfalu

1. Glodeni

1. Marossarpatak

2. Păcureni

2. Pokakeresztur

3. Păingeni

3. Poka

1. Gorneşti

1. Gemyeszeg

2. Iara de Mureş

2. Marosjara

3. Ilioara

3. Kisillye

4. Pădureni

4. Erdocsinad

5. Periş

5. Kortvelyfaja

6. Petrilaca de Mureş

6. Magyarpeterlaka

41.

Gurghiu

1. Glăjărie

1. Gorgenyuvegcsur

42.

Hodoşa

1. Hodoşa

1. Szekelyhodos

2. Ihod

2. Ehed

3. Isla

3. Iszlo

4. Sâmbriaş

4. Jobbagytelke

43.

Ibăneşti

1. Lăpuşna

1. Laposnyatelep

44.

Livezeni

1. Livezeni

1. Jedd

2. Bozeni

2. Szekelybos

3. Corunca

3. Koronka

4. Sânişor

4. Kebele

44.

Lunca Bradului

1. Lunca Bradului

1. Palotailva

45.

Măgherani

1. Măgherani

1. Nyaradmagyaros

2. Bara

2. Berekeresztur

3. Bereni

3. Szekelybere

4. Cându

4. Kendo

5. Drojdii

5. Seprod

6. Eremieni

6. Nyaradszentimre

7. Maia

7. Maja

8. Mărculeni

8. Markod

9. Şilea Nirajului

9. Nyaradselye

46.

47.

48.
49.

50.
51.

52.

53.

Mica

Miercurea Nirajului

Nadeş
Neaua

Ogra
Pănet

Papiu Ilarian

Păsăreni

10. Torba

10. Torboszlo

1. Mica

1. Mikefalva

2. Abuş

2. Abosfalva

3. Ceuaş

3. Szaszcsavas

4. Deaj

4. Desfalva

5. Hărănglab

5. Harangiab

1. Miercurea Nirajului

1. Nyaradszereda

2. Beu

2. Szekelybo

3. Dumitreştii

3. Demeterfalva

4. Moşuni

4. Szekelyrnoson

5. Şardu Nirajului

5. Szekelysard

6. Tâmpa

6. Szekelytompa

1. Nadeş

1. Szasznadas

2. Pipea

2. Pipe

1. Neaua

1. Havad

2. Ghineşti

2. Geges

3. Rigmani

3. Rigmany

4. Sânsimion

4. Nyaradszentsirnon

5. Vădaş

5. Vadasd

1. Ogra

1. Marosugra

2. Dileu Vechi

2. Olahdello

1. Pănet

1. Mezopanit

2. Berghia

2. Mezobergenye

3. Cuieşd

3. Mezokovesd

4. Hărţău

4. Harco

5. Sântioana de Mureş

5. Csittszentivan

1. Dobra

1. Dobratanya

2. Merişoru

2. Bugusalja

3. Ursoaia

3. Urszajatelep

1. Păsăreni

1. Backamadaras

2. Gălăţeni

2. Szentgerice

54.

Răstoliţa

1. Iod

1. Jodtelep

55.

Sâncraiu de Mureş

1. Sâncraiu de Mureş

1. Marosszentkiraly

56.

Sângeorgiu de Mureş

1. Sângeorgiu de Mureş

1. Marosszentgyorgy

2. Cotuş

2. Csejd

3. Tofalău

3. Tofalva

1. Sângeorgiu de Pădure

1. Erdoszentgyorgy

2. Bezid

2. Bozod

3. Bezidu Nou

3. Bozodujfalu

4. Loţu

4. Loc

1. Sânpaul

1. Kereloszentpal

2. Dileu Nou

2. Magyardello

3. Valea Izvoarelor

3. Buzasbesenyo

1. Sântana de Mureş

1. Marosszentanna

2. Chinari

2. Varhegy

3. Curteni

3. Udvarfalva

1. Sărmaşu

1. Nagysarmas

2. Larga

2. Larga

3. Moruţ

3. Marochaza

57.

58.

59.

60.

Sângeorgiu de Pădure

Sânpaul

Sântana de Mureş

Sărmaşu

4. Titiana

4. Titiana

61.

Stânceni

1. Stânceni

1. Godemesterhaza

62.

Suplac

1. Suplac

1. Kukulloszeplak

2. Idrifaia

2. Hederfaja

3. Laslău Mic

3. Kleinlasseln

63.

Suseni

1. Suseni

1. Marosfelfalu

64.

Vânători

1. Vânători

1. Hejjasfalva

2. Mureni

2. Szederjes

1. Vărgata

1. Csikfalva

2. Grâuşorul

2. Buzahaza

3. Mitreşti

3. Nyaradszentmarton

4. Vadu

4. Vadad

5. Valea

5. Jobbagyfalva

1. Veţca

1. Szekelyvecke

2. Jacodu

2. Magyarzsakod

3. Sălaşuri

3. Szekelyszallas

1. Voivodeni

1. Vajdaszentivany

2. Toldal

2. Toldalag

1. Seleuş

1. Kleinalisch

65.

66.

67.

Vărgata

Veţca

Voivodeni

68.

Zagăr

Nr.
Crt.

Unitatea administrativ-teritorială

0

- sat component
- sat aparţinător
- localitate componentă

1

Mod de inscripţionare în limba
maternă

2

3

1.

Satu Mare

1. Satu Mare

1. Szatmarnemeti

2.

Cărei

1. Cărei

1. Nagykaroly

3.

Tăşnad

1. Tăşnad

1. Tasnad

2. Sărăuad

2. Tasnadszarvad

1. Acâş

1. Akos

2. Mihăieni

2. Krasznamihalyfalva

1. Andrid

1. Erendred

2. Dindeşti

2. Erdengeleg

3. Irina

3. Iriny

1. Ardud

1. Erdod

4.
5.

6.

Acâş
Andrid

Ardud

1a. Erdeed
2. Ardud-Vii

1. Erdodhegy

7.

Bătarci

1. Tămăşeni

1. Tamasvaralja

8.

Beltiug

1. Beltiug

1. Bildegg

2. Ghirişa

2. Geres

3. Răteşti

3. Sagass

9.

Berveni

1. Berveni

1. Borvely

10.

Bogdand

1. Bogdand

1. Bogdand

2. Ser

2. Szer

1. Botiz

1. Batiz

2. Agriş

2. Egri

3. Ciuperceni

3. Gombastanya

1. Căpleni

1. Kaplony

2. Cămin

2. Kalmand

11.

12.

Botiz

Căpleni

2a. Kalmandi
13.

Căuaş

1. Ghenci

1. Gencs

14.

Cehal

1. Cehăluţ

1. Magyarcsaholy

15.

Craidorolţ

1. Craidorolţ

1. Kiralydaroc

2. Eriu-Sâncrai

2. Erszentkiraly

3. Ţeghea

3. Krasznacegeny

1. Culciu Mare

1. Nagykolcs

2. Apateu

2. Dobracsapati

3. Cărăşeu

3. Szamoskrasso

4. Corod

4. Szamosk6rod

5. Culciu Mic

5. Kiskolcs

1. Doba

1. Szamosdob

16.

17.

Culciu

Doba

18.

Dorolţ

2. Boghiş

2. Csengerbagos

1. Dorolţ

1. Pusztadaroc

2. Atea

2. Atya

3. Dara

3. Szamosdara

4. Petea

4. Pete

19.

Poieni

1. Poieni

1. Mezofeny

20.

Halmeu

1. Halmeu

1. Halmi

2. Băbeşti

2. Kisbabony

3. Cidreag

3. Csedreg

4. Dobolţ

4. Dabolc

5. Halmeu-Vii

5. Halmihegy

6. Porumbeşti

6. Kokenyesd

1. Hodod

1. Hadad

2. Lelei

2. Lele

3. Nadişu Hododului

3. Hadadnadasd

1. Lazuri

1. Lazari

2. Bercu

2. Szarazberek

3. Nisipeni

3. Sandorhomok

4. Noroieni

4. Kissar

5. Peleş

5. Nagypeleske

6. Pelişor

6. Kispeleske

1. Livada

1. Sarkoz

2. Adrian

2. Adorjan

1. Iojib

1. Jozsefhaza

2. Medieş-Vii

2. Aranyosmeggyesihegy

3. Potău

3. Patohaza

4. Româneşti

4. Szatmargorbed

1a. Fienen

21.

22.

23.
24.

Hodod

Lazuri

Livada
Medieşu Aurit

25.

Micula

1. Micula

1. Mikola

26.

Moftin

1. Moftinu Mic

1. Kismajteny

2. Domăneşti

2. Domahida

3. Moftinu Mare

3. Nagymajteny
3a. Maitingen

27.

28.

29.

30.

Odoreu

Oraşu Nou

Păuleşti

Petreşti

1. Odoreu

1. Szatmarudvari

2. Berindan

2. Berend

3. Mărtineşti

3. Kakszentmarton

1. Oraşu Nou

1. Avasujvaros

2. Prilog-Vii

2. Rozsapallaghegy

3. Remetea Oaşului

3. Koszegremete

1. Păuleşti

1. Szatmarpalfalva

2. Amaţi

2. Amac

3. Ambud

3. Ombod

4. Hrip

4. Hirip

5. Petin

5. Pettyen

1. Petreşti

1. Mezopteri
1a. Petrifeld

31.
32.

Pir
Pişcolt

2. Dindeştiu Mic

2. Beschened

1. Pir

1. Szilagyper

2. Piru Nou

2. Ujper

1. Pişcolt

1. Piskolt

2. Resighea

2. Reszege

33.

Săcăşeni

1. Săcăşeni

1. Erszakacsi

34.

Sanislău

1. Sanislău

1. Szaniszlo

2. Berea

2. Bere

3. Ciumeşti

3. Csomakoz
3a. Schamagosch

35.

36.

Santău

Săuca

4. Viişoara

4. Ponyvas

1. Santău

1. Tasnadszanto

2. Chereuşa

2. Erkoros

3. Sudurău

3. Erszodoro

1. Becheni

1. Pele

2. Cean

2. Tasnadcsany

3. Chisău

3. Keszi

37.

Socond

1. Socond

1. Sukunden

38.

Supur

1. Dobra

1. Dobra

2. Sechereşa

2. Szekerestanya

39.

Terebeşti

1. Terebeşti

1. Terebesch

40.

Tiream

1. Tiream

1. Terem

41.

Turţ

1. Turţ-Băi

1. Turcbanya

42.

Turulung

1. Turulung

1. Turterebes

2. Turulung-Vii

2. Turterebesi-SzoHohegy

1. Urziceni

1. Csanalos

43.

Urziceni

1a. Schonthal
2. Urziceni-Pădure

2. Csanaloserdo

44.

Vama

1. Vama

1. Vamfalu

45.

Vetiş

1. Vetiş

1. Vetes

2. Oar

2. Ovari

1. Viile Satu Mare

1. Szatmarhegy

46.

Viile Satu Mare

Nr.
Crt.

Unitatea administrativ-teritorială

0

- sat component
- sat aparţinător
- localitate componentă

1

Mod de inscripţionare în limba
maternă

2

3

1.

Zalău

1. Zalău

1. Zilah

2.

Cehu Silvaniei

1. Cehu Silvaniei

1. Szilagycseh

2. Ulciug

2. Volcsok

3.

Şimleu Silvaniei

1. Şimleu Silvaniei

1. Szilagysomlyo

4.

Almaşu

1. Almaşu

1. Varalmas

2. Băbiu

2. Babony

3. Jebucu

3. Zsobok

4. Petrinzel

4. Kispetri

5. Sfăraş

5. Farnas

6. Stana

6. Sztana

5.

Benesat

1. Biuşa

1. Boshaza

6.

Bocşa

1. Borla

1. Szilagyballa

7.

Camăr

1. Camăr

1. Kemer

8.

Carastelec

1. Carastelec

1. Karasztelek

9.

Coşeiu

1. Coşeiu

1. Kusaly

2. Archid

2. Szilagyerked

1. Crasna

1. Kraszna

2. Ratin

2. Raton

1. Cristur-Crişeni

1. Szilagyfokeresztur

2. Gârceiu

2. Szilagygorcson

1. Cuzăplac

1. Kozeplak

2. Petrindu

2. Nagypetri

1. Doba

1. Nagydoba

2. Naimon

2. Nagymon

3. Sâncraiu Silvaniei

3. Szilagyszentkiraly

4. Verveghiu

4. Vervolgy

10.

Crasna

11.

Crişeni

12.
13.

Cuzăplac
Dobrin

14.

Fildu de Jos

1. Tetişu

1. Ketesd

15.

Hereclean

1. Dioşod

1. Diosad

2. Guruslău

2. Magyargoroszlo

3. Panic

3. Szilagypanit

16.

Horo atu Crasnei

1. Horoatu Crasnei

1. Krasznahorvat

17.

Ip

1. Ip

1. Ipp

2. Zăuan

2. Szilagyzovany

18.

Măerişte

1. Uileacu Şimleului

1. Somlyoujlak

19.

Marca

1. Leşmir

1. Lecsmer

20.

Meseşenii de Jos

1. Meseşenii de Jos

1. Magyarkecel

2. Aghireş

2. Egrespatak

1. Nuşfalău

1. Szilagynagyfalu

2. Bilghez

2. Burgezd

3. Boghiş

3. Szilagybagos

21.

Nuşfalău

4. Bozieş

4. Szilagyborzas

22.

Fericei

1. Fericei

1. Szilagyperecsen

23.

Plopiş

1. Făgetu

1. Gemelcicka

24.

Sălăţig

1. Sălăţig

1. Szilagyszeg

2. Deja

2. Deshaza

3. Mineu

3. Menyo

1. Şamşud

1. Szilagysamson

2. Valea Pomilor

2. Mocsolya

1. Şărmăşag

1. Sarmasag

2. Ilişua

2. Selymesilosva

3. Lompirt

3. Szilagylompert

4. Poiana Măgura

4. Magurahegy

5. Ţărmure

5. Erdotanya

1. Vârşolţ

1. Varsolc

2. Recea

2. Krasznarecse

25.
26.

27.

Nr.
Crt.

Şamşud
Şărmăşag

Vârşolţ

- sat component
- sat aparţinător
- localitate componentă

Unitatea administrativ-teritorială

0

1

Mod de inscripţionare în limba
maternă

2

3

1.

Avrig

1. Săcădate

1. Oltszakadat

2.

Cisnădie

1. Cisnădioara

1. Michelsberg

3.

Aţel

1. Alma

1. Kukulloalmas

2. Şmig

2. Somogyom

1. Gherdeal

1. Gurteln

2. Şomartin

2. Martinsberg

1. Chirpăr

1. Kirchberg

2. Veseud

2. Zied

1. Mălâncrav

1. Malmkrog

2. Nou Săsesc

2. Neudorf

3. Roandola

3. Rauthal

4.

Bruiu

5.

Chirpăr

6.

Laslea

7.

Merghindeal

1. Dealu Frumos

1. Schonberg

8.

Miercurea Sibiului

1. Apoldu de Sus

1. Grosspold

9.

Sălişte

1. Amnaş

1. Hamlesch

Şeica Mare

1. Boaita

1. Mihalyfalva

2. Mighindoala

2. Engenthal

3. Petiş

3. Petersdorf

10.

Nr.
Crt.

Unitatea administrativ-teritorială

0
1.

- sat component
- sat aparţinător
- localitate componentă

1
Bălcăuţi

Mod de inscripţionare în limba
maternă

2
1. Bălcăuţi

3
1. EanKiBuJ

2.

3.

Brodina

Cacica

2. Gropeni

2. FponeHH

3. Negostina

3. HerocTHHa

1. Cununschi

1. KOHK>HCbKHH

2. Dubiusca

2. yoÎHCbKa

3. Ehreşte

3. CrpHiue

4. Paltin

4. CBip

1. Cacica

1. Kaczyka

2. Maidan

2. MafigaH
2a. Majdan

3. Runcu

3. PyHK
3a. Runk

4.

Calafindeşti

4. Soloneţu Nou

4. Nowy Soloniec

1. Botoşăniţa Mare

1. BOTOUIHHHUfl

2. Şerbăuţi

2. IUepoiBLU

5.

Cârlibaba

1. Cârlibaba Nouă

1. Ludwigsdorf

6.

Dărmăneşti

1. Măriţeia Mică

1. MapmjeHKa

7.

Forăşti

1. Boura

1. Boypa

2. Manolea

2. MaHbijry BKa

8.

Izvoarele Sucevei

1. Brodina

1. BpoguHa

9.

Mănăstirea Humorului

1. Piesa

1. Plesza

2. Poiana Micului

2. Pojana Mikuli

10.

Mitocu Dragomirnei

1. Lipoveni

1. CoKOJIUHItbl

11.

Moara

1. Bulai

1. Bulaj

12.

Moldova-Suliţa

1. Moldova-Suliţa

1. MojitaBa-CejiHua

2. Benia

2. BeHH

13.

Muşeniţa

1. Climăuţi

1. KjiHMayuti

2. Vicşani

2. Wikszany

1. Ulma

1. IneM

2. Costileva

2. KocTHjţeBa

3. Măgura

3. Marypa

4. Nisipitu

4. Hicinit

5. Lupcina

5. JIyriHHH

1. Ciumârna

1. ymHpHa

2. Paltinu

2. najiTiH

14.

15.

Nr.
Crt.

Ulma

Vatra Moldoviţei

- sat component
- sat aparţinător
- localitate componentă

Unitatea administrativ-teritorială

0

1

Mod de inscripţionare în limba
maternă

2

3

1.

Deta

1. Deta

1. Detta

2.

Făget

1. Brăneşti

1. BpaHeium

3.

Balinţ

1. Bodo

1. Nagybodofalva

4.

Banloc

1. Partoş

1. Partoş

2. Şoca

2. Coka

1. Bârna

1. Epna

2. Pogăneşti

2. noraHeuim

1. Cherestur

1. Pusztakeresznir

2. Pordeanu

2. Porgany

1. Brestovăţ

1. Brestovac

2. Lucaret

2. JIyKapeBaij

3. Teş

3. Tes

5.
6.
7.

Bârna
Beba Veche
Brestovăţ

8.

Cenei

1. Cenei

1. Henej

9.

Chevereşu Mare

1. Dragşina

1. Temesfalva

2. Vucova

2. Vukova

1. Gad

1. Fag

10.

Ciacova

11.

Coşteiu

1. Tipări

1. Szaparyfalva

12.

Criciova

1. Criciova

1. KpuHoba

13.

Denta

1. Breştea

1. Bresca

2. Roviniţa Mare

2. Nagyomor

3. Roviniţa Mică

3. Manen Omur

1. Dudeştii Vechi

1. Star Bisnov

2. Cheglevici

2. Keglevichhaza

3. Colonia Bulgară

3. Bolgartelep

14.

Dudeştii Vechi

15.

Dumbrava

1. Dumbrava

1. Igazfalva

16.

Dumbrăviţa

1. Dumbrăviţa

1. Ujszentes

17.

Foeni

1. Cruceni

1. Torontalkeresztes

18.

Gătaia

1. Gătaia

1. Gatalja

2. Butin

2. Butin

1. Giera

1. Gyer

2. Grănicerii

2. Csavos

1. Ivanda

1. MsaHa

2. Rudna

2. PyflHa

19.

Giera

20.

Giulvăz

21.

Liebling

1. Iosif

1. Jozsefszallas

22.

Maşloc

1. Remetea Mică

1. Majm PeMexe

22.

Moşniţa Nouă

1. Moşniţa Nouă

1. Ujmosnica

23.

Peciu Nou

1. Diniaş

1. 3Hitaui

2. Sânmartinu Sârbesc

2. CpncKH CernapTOH

1. Petrovaselo

1. nexpoBO Cejio

2. Stanciova

2. CTaHM6BO

24.

Recaş

25.

Săcălaz

1. Beregsău Mic

1. Hemer

26.

Sacoşu Turcesc

1. Otveşti

1. Otvosd

27.

Sânpetru Mare

1. Sânpetru Mare

1. BejiHKfi Cemnerap

28.

Ştiuca

1. Ştiuca

1. LLImioKa

2. Dragomireşti

2. flparoMupeuim

29.

Topolovăţu Mare

1. Cralovăţ

1. KpajiBetau

30.

Tormac

1. Tormac

1. Vegvar

31.

Traian Vuia

1. Săceni

1. Szecseny

32.

Uivar

1. Otelec

1. Otelek

2. Pustiniş

2. Oregfalu

3. Răuţi

3. Aurelhaza

4. Sânmartinu Maghiar

4. Magyarszentmarton

1. Gelu

1. KeT|eji

2. Sânpetru Mic

2. Kisszentpeter

1. Pădureni

1. IlagypeHb

2. Petroasa Mare

2. Wetschehausen

33.
34.

Variaş
Victor Vlad Delamarina

3. Pini
[POZA]
Indicator rutier la intrarea în localitate
[POZA]
Indicator rutier la iesirea din localitate

3. Pinty
Inscriptionare existenta, în limba romána, a denumirii
localitatii, executata conform STAS 1848/2.3-86.
Inscriptionarea, în limba minoritatii, a denumirii localitatii
se face pastrând aceleasi caracteristici cu inscriptionarea în
limba româna.
Inscriptionare existenta, în limba româna, a denumirii
localitatii, executata conform STAS 1848/2.3-86.
Inscriptionarea, în limba minoritatii, a denumirii localitatii
se face pastrând aceleasi caracteristici cu inscriptionarea în
limba româna.

CAPITOLUL II: Consiliile locale
SECŢIUNEA 1: Constituirea consiliului local
Art. 28

Consiliile locale sunt compuse din consilieri locali aleşi prin vot universal, egal,
direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de legea pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale.
Art. 29

(1)Numărul membrilor fiecărui consiliu local se stabileşte prin ordin al
prefectului, în funcţie de numărul locuitorilor comunei, oraşului sau municipiului,
conform populaţiei după domiciliu raportate de Institutul Naţional de Statistică la
data de 1 ianuarie a anului în curs, după cum urmează:
Numărul locuitorilor comunei sau ai oraşului
până la 1.500

Numărul consilierilor
9

între 1.501 şi 3.000

11

între 3.001 şi 5.000

13

între 5.001 şi 10.000

15

între 10.001 şi 20.000

17

între 20.001 şi 50.000

19

între 50.001 şi 100.000

21

între 100.001 şi 200.000

23

între 200.001 şi 400.000

27

peste 400.000

31

(la data 23-mai-2015 Art. 29, alin.
(1) din capitolul II, sectiunea 1
modificat de Art. 137, punctul 2. din
titlul II din Legea 115/2015 )

(2)Consiliul General al Municipiului Bucureşti este compus din 55 de consilieri
locali.
(la data 07-mar-2008 Art. 29, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. III, punctul
1. din Ordonanta urgenta 20/2008 )

(3)Numărul membrilor consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti se
stabileşte în funcţie de numărul locuitorilor sectoarelor respective, potrivit alin.
(1).
Art. 30
(1)Constituirea consiliilor locale se face în termen de 20 de zile de la data
desfăşurării alegerilor, după îndeplinirea prevederilor art. 38 alin. (1) şi (1 1) din
Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor
electorale, cu modificările şi completările ulterioare. Convocarea consilierilor
declaraţi aleşi pentru şedinţa de constituire se face de către prefect. La şedinţa
de constituire pot participa prefectul sau reprezentantul său, precum şi primarul,
chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată.
(la data 30-mai-2008 Art. 30, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 1.
din Ordonanta urgenta 66/2008 )

(2)Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din numărul
consilierilor aleşi. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, şedinţa
se va organiza, în aceleaşi condiţii, peste 3 zile, la convocarea prefectului. Dacă

nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituită, se va proceda la o
nouă convocare de către prefect, peste alte 3 zile, în aceleaşi condiţii.
(3)În situaţia în care consiliul local nu se poate reuni nici la această ultimă
convocare, din cauza absenţei, fără motive temeinice, a consilierilor, prefectul va
declara vacante, prin ordin, locurile consilierilor aleşi care au lipsit nemotivat de
la cele 3 convocări anterioare, dacă aceştia nu pot fi înlocuiţi de supleanţii înscrişi
pe listele de candidaţi respective, organizându-se alegeri pentru completare, în
termen de 30 de zile, în condiţiile Legii privind alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale.
(4)Ordinul prefectului prin care se declară vacante locurile consilierilor care au
lipsit nemotivat poate fi atacat de cei în cauză la instanţa de contencios
administrativ, în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanţei este
definitivă şi irevocabilă.
(5)Absenţa consilierilor de la şedinţa de constituire este considerată motivată
dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat
spitalizarea sau a făcut imposibilă prezenţa acestora, a unei deplasări în
străinătate în interes de serviciu sau a unor evenimente de forţă majoră.
(la data 07-mar-2008 Art. 30 din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. III, punctul 2. din
Ordonanta urgenta 20/2008 )

Art. 31
(1)Lucrările şedinţei de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier,
asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri.
(2)Pentru validarea mandatelor, consiliile locale aleg prin vot deschis, dintre
membrii lor, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de validare alcătuită din
3-5 consilieri.
(3)Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier şi
propune consiliului local validarea sau invalidarea mandatelor.
(4)Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier numai în
cazul în care se constată încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă alegerea
consilierului s-a făcut prin fraudă electorală, constatată în condiţiile Legii privind
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.
(5)Validarea sau invalidarea mandatelor se face, în ordine alfabetică, cu votul
deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat
este
supus
validării
sau
invalidării
nu
participă
la
vot.
(la data 07-mar-2008 Art. 31 din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. III, punctul 3. din
Ordonanta urgenta 20/2008 )

Art. 311
(1)Hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacată de cei
interesaţi la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la
adoptare sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la comunicare.
(2)Instanţa de contencios administrativ se pronunţă în cel mult 30 de zile. În
acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei
instanţe
este
definitivă
şi
irevocabilă.
(la data 07-mar-2008 Art. 31 din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. III, punctul 4. din
Ordonanta urgenta 20/2008 )

Art. 32
(1)Consilierii locali ale căror mandate au fost validate depun în faţa consiliului
local următorul jurământ în limba română: "Jur să respect Constituţia şi legile
ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea
pentru binele locuitorilor comunei (oraşului, municipiului, judeţului) ... Aşa să-mi
ajute Dumnezeu!"

(2)Consilierii locali care refuză să depună jurământul sunt consideraţi
demisionaţi de drept.
(3)Jurământul poate fi depus şi fără formulă religioasă.
Art. 33
În cazul în care consilierul local declarat ales renunţă la mandat înainte de
validare sau refuză să depună jurământul, se supune validării mandatul primului
supleant înscris pe lista partidului politic, a alianţei politice sau a alianţei
electorale respective, dacă până la validarea mandatului partidele şi alianţele
politice confirmă în scris apartenenţa la partid. În cazul în care locurile rămase
vacante nu pot fi completate cu supleanţi, conform legii, iar numărul de consilieri
locali se reduce sub jumătate plus unu, se vor organiza alegeri parţiale pentru
completare, în termen de 90 de zile.
Art. 34
(1)După validare, în şedinţa de constituire a consiliului local, consilierii locali
depun jurământul prevăzut la art. 32.
(2)Consiliul local se declară legal constituit, dacă majoritatea consilierilor locali
validaţi au depus jurământul. Constituirea consiliului local se constată prin
hotărâre, adoptată cu votul majorităţii consilierilor locali validaţi.
Art. 35
(1)După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi,
prin hotărâre adoptată cu votul deschis al majorităţii consilierilor locali în funcţie,
un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care va conduce
şedinţele consiliului şi va semna hotărârile adoptate de acesta.
(2)Consilierul local ales în condiţiile alin. (1) poate fi schimbat din funcţie, la
iniţiativa a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali, prin votul
majorităţii consilierilor locali în funcţie.

SECŢIUNEA 2: Atribuţiile consiliului local

Art. 36
(1)Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele
de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor
autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.
(2)Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:
a)atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al
primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor
comerciale şi regiilor autonome de interes local;
b)atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului
sau municipiului;
c)atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului
sau municipiului;
d)atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
e)atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.
(3)În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
a)aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de
organizare şi funcţionare a consiliului local;
b)aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi
statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi
serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale
regiilor autonome de interes local;
c)exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi
obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii
autonome, în condiţiile legii.
(4)În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

a)aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de
utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
b)aprobă,
la
propunerea
primarului,
contractarea
şi/sau
garantarea
împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de
titluri de valoare, în numele unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii;
c)stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;
d)aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru
lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii;
e)aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii
administrativ-teritoriale;
f)asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării
cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în
domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate
cetăţenilor.
(5)În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:
a)hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor
proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a
serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;
b)hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată
a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii;
c)avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a
teritoriului şi urbanism ale localităţilor;
d)atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de
obiective de interes public local.
(6)În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:
a)asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
1.educaţia;
2.serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a
persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie
socială;
3.sănătatea;
4.cultura;
5.tineretul;
6.sportul;
7.ordinea publică;
8.situaţiile de urgenţă;
9.protecţia şi refacerea mediului;
10.conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de
arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
11.dezvoltarea urbană;
12.evidenţa persoanelor;
13.podurile şi drumurile publice;
14.serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural,
canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local,
după caz;
15.serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;
16.activităţile de administraţie social-comunitară;
17.locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii
administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;
18.punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe
raza unităţii administrativ-teritoriale;

19.alte servicii publice stabilite prin lege;
b)hotărăşte acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului
sanitar şi didactic;
c)sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
d)poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la şefii
organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes
local;
e)aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor
sociale şi a utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa;
f)poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar şi de la şefii
organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local.
(7)În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:
a)hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice
române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni,
lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;
b)hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei, oraşului sau municipiului cu
unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări;
c)hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi
administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la
asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale,
în vederea promovării unor interese comune.
(8)Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite
deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în
baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile
retragerii titlului conferit.
(9)Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.
Art. 37
Persoanele împuternicite să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale
în societăţi comerciale, regii autonome de interes local, asociaţii de dezvoltare
intercomunitară şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate
prin hotărâre a consiliului local, în condiţiile legii, respectându-se configuraţia
politică de la ultimele alegeri locale.

SECŢIUNEA 3: Funcţionarea consiliului local

Art. 38
(1)Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit,
prin lege organică, în caz de război sau catastrofă.
(2)Consiliul local îşi exercită mandatul de la data constituirii până la data
declarării ca legal constituit a consiliului nou-ales.
Art. 39
(1)Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, lunar, la convocarea
primarului.
(2)Consiliul local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare, la cererea
primarului sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor consiliului.
(3)Convocarea consiliului local se face în scris, prin intermediul secretarului
unităţii administrativ-teritoriale, cu cel puţin 5 zile înainte şedinţelor ordinare sau
cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţele extraordinare. Odată cu notificarea
convocării, sunt puse la dispoziţie consilierilor locali materialele înscrise pe
ordinea de zi.
(4)În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor
locuitorilor comunei, oraşului sau municipiului sau în alte situaţii stabilite de
regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, convocarea
consiliului local se poate face de îndată.

(5)În invitaţia la şedinţă se vor preciza data, ora, locul desfăşurării şi ordinea de
zi a acesteia.
(6)Ordinea de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţă locuitorilor
comunei sau ai oraşului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.
(7)În comunele sau oraşele în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale
au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor ordinea de zi se aduce la
cunoştinţă publică şi în limba maternă a cetăţenilor aparţinând minorităţii
respective.
(8)În toate cazurile convocarea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.
Art. 40
(1)Şedinţele consiliului local se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii
consilierilor locali în funcţie.
(2)Prezenţa consilierilor locali la şedinţă este obligatorie. Cazurile în care
absenţa este motivată se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare
a consiliului local. Consilierul local care absentează nemotivat de două ori
consecutiv este sancţionat, în condiţiile regulamentului de organizare şi
funcţionare a consiliului local.
Art. 41
Şedinţele consiliului local sunt conduse de un preşedinte de şedinţă, ales în
condiţiile prevăzute la art. 35.
Art. 42
(1)Şedinţele consiliului local sunt publice.
(2)Lucrările şedinţelor se desfăşoară în limba română, în consiliile locale în care
consilierii locali aparţinând unei minorităţi naţionale reprezintă cel puţin o cincime
din numărul total, la şedinţele de consiliu se poate folosi şi limba maternă. În
aceste cazuri se va asigura, prin grija primarului, traducerea în limba română. În
toate cazurile, documentele şedinţelor de consiliu se întocmesc în limba română.
(3)Dezbaterile din şedinţele consiliului local, precum şi modul în care şi-a
exercitat votul fiecare consilier local se consemnează într-un proces-verbal,
semnat de preşedintele de şedinţă şi de secretarul unităţii administrativteritoriale.
(4)Preşedintele de şedinţă, împreună cu secretarul unităţii administrativteritoriale îşi asumă, prin semnătură, responsabilitatea veridicităţii celor
consemnate.
(5)La începutul fiecărei şedinţe, secretarul supune spre aprobare procesul-verbal
al şedinţei anterioare. Consilierii locali au dreptul ca, în cadrul şedinţei, să
conteste conţinutul procesului-verbal şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor
exprimate în şedinţa anterioară.
(6)Procesul-verbal şi documentele care au fost dezbătute în şedinţă se depun
într-un dosar special al şedinţei respective, care va fi numerotat, semnat şi sigilat
de preşedintele de şedinţă şi de secretar, după aprobarea procesului-verbal.
(7)În termen de 3 zile de la terminarea şedinţei, secretarul unităţii administrativteritoriale afişează la sediul primăriei şi, după caz, pe pagina de internet a
unităţii administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al şedinţei.
Art. 43
(1)Ordinea de zi a şedinţelor se aprobă de consiliul local, la propunerea celui
care, în condiţiile art. 39, a cerut întrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de
zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la
şedinţa următoare, şi numai cu votul majorităţii consilierilor locali prezenţi.
Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu
acordul iniţiatorului sau dacă acesta nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.
44.

(2)În cazul neaprobării ordinii de zi, în condiţiile prevăzute la alin. (1), nu se
acordă indemnizaţia cuvenită consilierilor locali pentru şedinţa respectivă.
Art. 44
(1)Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local nu
pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din
cadrul aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat în termen de 30
de zile de la înregistrarea proiectului, precum şi de raportul comisiei de
specialitate a consiliului, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 39 alin. (2) şi (4).
(2)Dacă rapoartele prevăzute la alin. (1) nu sunt întocmite în termen de 30 de
zile de la înregistrarea proiectului, acestea se consideră implicit favorabile.
Art. 45
(1)În exercitarea atribuţiilor ce îi revin consiliul local adoptă hotărâri, cu votul
majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau
regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă majoritate.
(2)Se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie următoarele
hotărâri ale consiliului local:
a)hotărârile privind bugetul local;
b)hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condiţiile legii;
c)hotărârile prin care se stabilesc impozite şi taxe locale;
d)hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională,
zonală sau de cooperare transfrontalieră;
e)hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor şi
amenajarea teritoriului;
f)hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu
persoane juridice române sau străine.
(3)Hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu votul a două treimi din numărul
total al consilierilor locali în funcţie.
(4)Dacă bugetul local nu poate fi adoptat după două şedinţe consecutive, care
vor avea loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se va desfăşura pe baza
bugetului anului precedent până la adoptarea noului buget, dar nu mai târziu de
45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
(5)Consiliul local stabileşte ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret.
Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna
prin vot secret, cu excepţiile prevăzute de lege. Procedurile de votare vor fi
stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local.
(6)Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri locali, de primar, viceprimar
sau de cetăţeni. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul
secretarului unităţii administrativ-teritoriale şi al serviciilor din cadrul aparatului
de specialitate al primarului.
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 la art. 57 alin. (4 1) şi art. 101 alin. (3 1).
(la data 01-apr-2017 Art. 46, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. I din Legea
32/2017 )

(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.
Art. 47

(1)Hotărârile consiliului local se semnează de preşedintele de şedinţă, ales în
condiţiile prevăzute la art. 35, şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către
secretar.
(2)În cazul în care preşedintele de şedinţă refuză să semneze, hotărârea
consiliului local se semnează de 3-5 consilieri locali.
(3)În cazul în care preşedintele de şedinţă lipseşte, la propunerea consilierilor
locali, din rândul acestora este ales un alt preşedinte de şedinţă, prin hotărâre
adoptată cu votul majorităţii consilierilor locali prezenţi, care va conduce şedinţa
respectivă. Acesta exercită atribuţiile prevăzute de lege pentru preşedintele de
şedinţă.
(la data 30-iul-2015 Art. 47 din capitolul II, sectiunea 3 modificat de Actul din Legea
200/2015 )

Art. 48
(1)Secretarul unităţii administrativ-teritoriale nu va contrasemna hotărârea în
cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, va depune în scris şi
va expune consiliului local opinia sa motivată, care va fi consemnată în procesulverbal al şedinţei.
(2)Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului
local primarului şi prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare
de la data adoptării.
(3)Comunicarea, însoţită de eventualele obiecţii cu privire la legalitate, se face în
scris de către secretar şi va fi înregistrată într-un registru special destinat acestui
scop.
Art. 49
(1)Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data
aducerii lor la cunoştinţă publică, iar cele individuale, de la data comunicării.
(2)Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în
termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.
Art. 50
În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi
naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor hotărârile cu
caracter normativ se aduc la cunoştinţă publică şi în limba maternă a cetăţenilor
aparţinând minorităţii respective, iar cele cu caracter individual se comunică, la
cerere, şi în limba maternă.
Art. 51
(1)În exercitarea mandatului, consilierii locali sunt în serviciul colectivităţii
locale.
(2)Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului şi al aparatului de
specialitate, să pună la dispoziţie consilierilor locali, la cererea acestora, în
termen de cel mult 10 zile lucrătoare, informaţiile necesare în vederea îndeplinirii
mandatului.
(3)Consilierii locali sunt obligaţi ca, în îndeplinirea mandatului, să organizeze
periodic întâlniri cu cetăţenii şi să acorde audienţe.
(4)Fiecare consilier local, precum şi viceprimarul sunt obligaţi să prezinte un
raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului.
(5)Pentru participarea la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de
specialitate, consilierul local primeşte o indemnizaţie stabilită în condiţiile legii.
(6)Consilierii locali au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le efectuează în
îndeplinirea mandatului lor, în condiţiile legii.
(7)Consiliul local poate hotărî diminuarea cuantumului indemnizaţiei prevăzute la
alin. (5) şi a cotei în care se face decontarea conform prevederilor alin. (6), în
concordanţă cu posibilităţile de finanţare.

Art. 52
La lucrările consiliului local pot asista şi lua cuvântul, fără drept de vot, prefectul,
preşedintele consiliului judeţean sau reprezentanţii acestora, deputaţii şi
senatorii, miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului, secretarii şi subsecretarii de
stat, şefii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe
centrale din unităţile administrativ-teritoriale, în problemele ce privesc domeniile
de responsabilitate a acestor servicii, precum şi persoanele interesate, invitate de
primar.
Art. 53
(1)Locuitorii satelor care nu au consilieri locali aleşi în consiliile locale sunt
reprezentaţi la şedinţele de consiliu de un delegat sătesc.
(2)Delegatul sătesc este ales pe perioada mandatului consiliului local de o
adunare sătească, convocată cu cel puţin 15 zile înainte de primar. Alegerea
delegatului sătesc se desfăşoară în prezenţa primarului sau a viceprimarului şi a
minimum 2 consilieri desemnaţi prin hotărârea consiliului local. Alegerea
delegatului sătesc se face cu majoritatea voturilor celor prezenţi la această
adunare. La adunarea sătească pot participa toţi cetăţenii cu drept de vot şi
domiciliul
în
satul
respectiv.
(la data 06-dec-2009 Art. 53, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. 1 din Legea
375/2009 )

(3)La discutarea problemelor privind satele respective delegaţii săteşti vor fi
invitaţi în mod obligatoriu. Votul acestora are caracter consultativ.
(4)Delegatului sătesc îi sunt aplicabile, în mod corespunzător, prevederile art. 51
alin. (5) şi (6).
Art. 54
(1)După constituire consiliul local îşi organizează comisii de specialitate, pe
principalele domenii de activitate.
(2)Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.
(3)Comisiile de specialitate îşi aleg câte un preşedinte şi un secretar.
(4)Comisiile de specialitate analizează şi avizează proiectele de hotărâre din
domeniul lor de activitate.
(5)Comisiile de specialitate lucrează în plen şi iau hotărâri cu votul majorităţii
membrilor lor.
(6)Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialitate se stabilesc
prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, respectându-se
configuraţia politică rezultată în urma alegerilor locale.
(7)Consiliile locale pot organiza, din proprie iniţiativă sau la iniţiativa primarului,
după caz, comisii speciale de analiză şi verificare, pe perioadă determinată.
Componenţa comisiei speciale de analiză şi verificare, obiectivele şi perioada de
desfăşurare a activităţilor acesteia se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.
Membrii comisiei acţionează în limitele stabilite prin hotărâre.

SECŢIUNEA 4: Dizolvarea consiliului local
Art. 55
(1)Consiliul local se dizolvă de drept sau prin referendum local. Consiliul local
se dizolvă de drept:
a)în cazul în care acesta nu se întruneşte timp de două luni consecutiv, deşi a
fost
convocat
conform
prevederilor
legale;
(la data 11-apr-2010 Art. 55, alin. (1), litera A. din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I,
punctul 1. din Legea 59/2010 )

b)în cazul în care nu a adoptat în 3 şedinţe ordinare consecutive nicio hotărâre;
c)în situaţia în care numărul consilierilor locali se reduce sub jumătate plus unu
şi nu se poate completa prin supleanţi.

(2)Primarul, viceprimarul, secretarul unităţii administrativ-teritoriale, prefectul
sau orice altă persoană interesată poate să sesizeze instanţa de contencios
administrativ cu privire la cazurile prevăzute la alin. (1). Instanţa analizează
situaţia de fapt şi se pronunţă cu privire la dizolvarea consiliului local. Hotărârea
instanţei
este
definitivă
şi
se
comunică
prefectului.
(la data 11-apr-2010 Art. 55, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 2.
din Legea 59/2010 )

(3)Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat în condiţiile
legii. Referendumul se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens
prefectului de cel puţin 25% din numărul cetăţenilor cu drept de vot înscrişi pe
listele electorale ale unităţii administrativ-teritoriale.
(4)Cheltuielile pentru organizarea referendumului prevăzut la alin. (3) se
suportă din bugetul local.
(5)Referendumul local este organizat, în condiţiile legii, de către o comisie
numită prin ordin al prefectului, compusă dintr-un reprezentant al prefectului,
câte un reprezentant al primarului, al consiliului local şi al consiliului judeţean şi
un judecător de la judecătoria în a cărei jurisdicţie se află unitatea administrativteritorială în cauză. Secretarul comisiei este asigurat de instituţia prefectului.
(6)Referendumul este valabil dacă s-au prezentat la urne cel puţin jumătate plus
unu din numărul total al locuitorilor cu drept de vot. Activitatea consiliului local
încetează înainte de termen dacă s-au pronunţat în acest sens cel puţin jumătate
plus unu din numărul total al voturilor valabil exprimate.
(la data 23-mai-2015 Art. 55, alin. (7) din capitolul II, sectiunea 4 abrogat de Art. 137, punctul
3. din titlul II din Legea 115/2015 )

(8)Până la constituirea noului consiliu local, primarul sau, în absenţa acestuia,
secretarul unităţii administrativ-teritoriale va rezolva problemele curente ale
comunei, oraşului sau municipiului, potrivit competenţelor şi atribuţiilor ce îi
revin, potrivit legii.
(81)În situaţia excepţională în care primarul se află în imposibilitatea exercitării
mandatului în conformitate cu prevederile art. 60 sau art. 69-71, consiliul local
este dizolvat în condiţiile alin. (1)-(6), iar funcţia de secretar al unităţii
administrativ-teritoriale este vacantă, prefectul numeşte prin ordin o persoană
prin detaşare în condiţiile art. 89 alin. (1) şi (2) şi, după caz, art. 92 din Legea
nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, care să exercite atribuţiile de secretar al unităţii
administrativ-teritoriale pentru a rezolva problemele curente ale comunei,
oraşului sau municipiului, până la ocuparea funcţiei publice de conducere de
secretar în conformitate cu prevederile legislaţiei privind funcţia publică şi
funcţionarii
publici.
(la data 02-iun-2015 Art. 55, alin. (8^1) din capitolul II, sectiunea 4 rectificat de Actul din
Rectificare din 2015 )

(82)Persoana desemnată potrivit prevederilor alin. (8 1) trebuie să îndeplinească
condiţiile de studii şi vechime în specialitatea studiilor în condiţiile prezentei legi
şi ale legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici.
(83)În situaţia prevăzută la alin. (81), prefectul trebuie să solicite cu celeritate
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici organizarea concursului pentru
ocuparea funcţiei de conducere de secretar al comunei, oraşului sau municipiului,
după caz, în condiţiile legii.
(84)Numirea în funcţia de secretar al comunei, oraşului sau municipiului, după
caz, se face, în situaţia prevăzută la alin. (8 3), de către prefect, la propunerea
Agenţiei
Naţionale
a
Funcţionarilor
Publici.
(la data 28-mai-2015 Art. 55, alin. (8) din capitolul II, sectiunea 4 completat de Art. I, punctul 1.
din Ordonanta urgenta 14/2015 )

(9)Consiliile locale pot organiza, din proprie iniţiativă sau din iniţiativa
primarului, după caz, comisii mixte formate din consilieri locali, funcţionari publici
şi alţi specialişti, pe perioadă determinată. Componenţa comisiilor mixte,
obiectivele şi perioada de desfăşurare a activităţii acestora se stabilesc prin
hotărâri ale consiliilor locale. Şedinţele comisiilor mixte sunt publice.
Art. 551
(1)În cazul dizolvării consiliului local în condiţiile art. 55 alin. (1) lit. a) şi b),
acesta se reconstituie din membrii supleanţi, convocarea consilierilor supleanţi
fiind făcută de către prefect.
(2)Şedinţa de reconstituire este legal întrunită dacă la aceasta participă un
număr de membri supleanţi mai mare decât jumătate plus unu din numărul total
al consilierilor din consiliul local respectiv.
(3)Prevederile art. 30 alin. (2)-(5) şi ale art. 31-35 se aplică corespunzător.
(la data 30-sep-2015 Art. 55 din capitolul II, sectiunea 4 completat de Art. III, punctul 1. din
Ordonanta urgenta 41/2015 )

SECŢIUNEA 5: Suspendarea mandatului de consilier local
Art. 56
(1)Mandatul de consilier local se suspendă de drept numai în cazul în care acesta
a fost arestat preventiv. Măsura arestării preventive se comunică de îndată de
către instanţa de judecată prefectului care, prin ordin, în termen de maximum 48
de
ore
de
la
comunicare,
constată
suspendarea
mandatului.
(la data 23-ian-2012 Art. 56, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 5 modificat de Art. 1, punctul 1.
din Legea 13/2012 )

(2)Suspendarea durează până la încetarea situaţiei prevăzute la alin. (1).
Ordinul de suspendare se comunică consilierului local, în termen de maximum 48
de
ore
de
la
emiterea
ordinului.
(la data 23-ian-2012 Art. 56, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 5 modificat de Art. 1, punctul 1.
din Legea 13/2012 )

(3)În cazul în care consilierul local al cărui mandat a fost suspendat a fost găsit
nevinovat, acesta are dreptul la despăgubiri, în condiţiile legii.

CAPITOLUL III: Primarul şi viceprimarul
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.
(la data 23-mai-2015 Art. 57, alin. (4) din capitolul III modificat de Art. 137, punctul 4. din titlul
II din Legea 115/2015 )

(41)La deliberarea şi adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau schimbarea
din funcţie a viceprimarului participă şi votează consilierul local care candidează
la funcţia viceprimar, respectiv viceprimarul în funcţie a cărui schimbare se
propune.
(la data 30-iun-2016 Art. 57, alin. (4) din capitolul III completat de Art. 2, subpunctul IV..,
punctul 1. din Ordonanta urgenta 42/2016 )

(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.
*) A se vedea art. 87 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 161/2003:
(1)Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului
Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă
cu:
a)funcţia
de
consilier
local;
(la data 21-apr-2003 Art. 57, alin. (7) din capitolul III a se vedea referinte de aplicare din Art. 87
din cartea I, titlul IV, capitolul III, sectiunea 4 din Legea 161/2003 )

Art. 58
(1)Validarea alegerii primarului se face în termen de 20 de zile de la data
desfăşurării alegerilor, în camera de consiliu a judecătoriei în a cărei rază
teritorială se află comuna sau oraşul, de către un judecător desemnat de
preşedintele judecătoriei, după îndeplinirea prevederilor art. 38 alin. (1) şi (1 1)
din Legea nr. 334/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(la data 30-mai-2008 Art. 58, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 2. din
Ordonanta urgenta 66/2008 )

(2)Invalidarea alegerii primarului se poate pronunţa în cazurile prevăzute la art.
31
alin.
(4).
(la data 07-mar-2008 Art. 58 din capitolul III modificat de Art. III, punctul 5. din Ordonanta
urgenta 20/2008 )

Art. 59
(1)Rezultatul validării sau invalidării alegerii primarului se aduce la cunoştinţă
prefectului şi se prezintă în şedinţa de constituire a consiliului local sau, după
caz, într-o şedinţă extraordinară, de către un judecător desemnat de preşedintele
judecătoriei.
(2)În caz de invalidare a alegerii primarului, Guvernul, la propunerea prefectului,
va stabili data alegerilor. Acestea se organizează în termen de maximum 90 de
zile de la data invalidării sau, după caz, de la data rămânerii definitive şi
irevocabile a hotărârii judecătoreşti, în condiţiile legii.
Art. 60
(1)Primarul depune în faţa consiliului local jurământul prevăzut la art. 32 alin.
(1).
(2)Primarul care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de
drept.
Art. 61
(1)Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică.
(2)Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a
decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a
hotărârilor consiliului local; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru
aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale
celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale
prefectului, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii.

(3)Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele
normative prevăzute la alin. (2), primarul beneficiază de un aparat de
specialitate, pe care îl conduce.
(4)Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente
funcţionale, în condiţiile legii. Compartimentele funcţionale ale acestuia sunt
încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual.
(5)Primarul conduce serviciile publice locale.
Art. 62
(1)Primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte
autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi
în justiţie.
(2)Semnul distinctiv al primarului este o eşarfă în culorile drapelului naţional al
României.
(3)Eşarfa va fi purtată, în mod obligatoriu, la solemnităţi, recepţii, ceremonii
publice şi la celebrarea căsătoriilor.
(4)Modelul eşarfei se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.
Art. 63
(1)Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:
a)atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
b)atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
c)atribuţii referitoare la bugetul local;
d)atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;
e)alte atribuţii stabilite prin lege.
(2)În temeiul alin. (1) lit. a), primarul îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare
civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de
profil, atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a
recensământului. Primarul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege.
(3)În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:
a)prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea
economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
b)prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;
c)elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu
a unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.
(4)În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:
a)exercită funcţia de ordonator principal de credite;
b)întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar
şi le supune spre aprobare consiliului local;
c)iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi
emiterea de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;
d)verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a
contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a
sediului secundar.
(5)În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:
a)coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin
intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor
prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
b)ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;
c)ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor
din domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d);
d)ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi
controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin.

(6) lit. a)-d), precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii
administrativ-teritoriale;
e)numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea
raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii,
pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru
conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;
(la data 09-iul-2015 Art. 63, alin. (5), litera E. din capitolul III a se vedea referinte de aplicare
din Decizia 11/2015 )

f)asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării
consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;
g)emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte
acte normative;
h)asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile
angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul
protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.
(6)Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează
cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de
specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativteritoriale, precum şi cu consiliul judeţean.
(7)Numirea conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se
face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de
consiliul local, la propunerea primarului, în condiţiile legii. Numirea se face prin
dispoziţia primarului, având anexat contractul de management.
Art. 64
(1)În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a
sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la
organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă,
precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege, primarul acţionează şi ca
reprezentant al statului în comuna sau în oraşul în care a fost ales.
(2)În această calitate, primarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii,
sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale
celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile
administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul
de specialitate.
Art. 65
Primarul poate delega atribuţiile ce îi sunt conferite de lege şi alte acte normative
viceprimarului, secretarului unităţii administrativ-teritoriale, conducătorilor
compartimentelor funcţionale sau personalului din aparatul de specialitate,
precum şi conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, în
funcţie
de
competenţele
ce
le
revin
în
domeniile
respective.

(la data 21-mar-2014 Art. 65 din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 20/2014

)

Art. 66

(1)Primarii comunelor pot înfiinţa, în limita numărului maxim de posturi
aprobate, un post de consilier al primarului. Primarii oraşelor, municipiilor şi ai
municipiilor reşedinţă de judeţ pot înfiinţa, în limita numărului maxim de posturi
aprobate, cabinetul primarului, compartiment distinct, format din:
a)maximum 2 posturi, la oraşe şi municipii;

b)maximum

4

posturi,

la

municipii

reşedinţă

de

judeţ.

(la data 29-mai-2015 Art. 66, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea
119/2015 )

(2)Personalul încadrat pe posturile prevăzute la alin. (1) este numit şi eliberat
din
funcţie
de
către
primar.
(la data 29-mai-2015 Art. 66, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea
119/2015 )

(3)Personalul prevăzut la alin. (1) îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract
individual de muncă pe durată determinată, încheiat în condiţiile legii, pe durata
mandatului primarului.
(4)Atribuţiile personalului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin dispoziţie a
primarului.
Art. 67
(1)Primarul general al municipiului Bucureşti, asimilat demnitarului, poate
înfiinţa, în limita numărului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului
general, compartiment distinct, care cuprinde următoarele funcţii de execuţie de
specialitate: director de cabinet, asistent de cabinet, consilier personal, secretar
personal
şi
curier
personal.
(la data 06-oct-2009 Art. 67, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. X, punctul 2. din
Ordonanta urgenta 105/2009 )

(11)Numărul maxim de posturi din cabinetul primarului general al municipiului
Bucureşti
este
de
13.
(la data 06-oct-2009 Art. 67, alin. (1) din capitolul III completat de Art. X, punctul 3. din
Ordonanta urgenta 105/2009 )

(2)Salarizarea personalului din cadrul cabinetului primarului general al
municipiului Bucureşti se va face potrivit cap. II lit. B din anexa nr. 1 la
Ordonanţa Guvernului nr. 3/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în
anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru
personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit
anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a
salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care
ocupă funcţii de demnitate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr.
323/2006.
Art. 68
(1)În exercitarea atribuţiilor sale primarul emite dispoziţii cu caracter normativ
sau individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţă
publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz.
(2)Prevederile art. 48 şi ale art. 49 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
Art. 69
(1)Mandatul primarului este de 4 ani şi se exercită până la depunerea
jurământului de către primarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit,
prin lege organică, în caz de război, calamitate naturală, dezastru sau sinistru
deosebit de grav.
(2)Mandatul primarului încetează de drept în condiţiile legii statutului aleşilor
locali, precum şi în următoarele situaţii:
a)dacă acesta se află în imposibilitatea exercitării funcţiei datorită unei boli
grave, certificate, care nu permite desfăşurarea activităţii în bune condiţii timp de
6 luni pe parcursul unui an calendaristic;
b)dacă acesta nu îşi exercită, în mod nejustificat, mandatul timp de 45 de zile
consecutiv.
(3)În cazurile prevăzute la alin. (2), prefectul, prin ordin, ia act de încetarea
mandatului primarului.

(4)Ordinul prefectului poate fi atacat de primar la instanţa de contencios
administrativ în termen de 10 zile de la comunicare.
(5)Instanţa de contencios administrativ este obligată să se pronunţe în termen
de 30 de zile. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar
hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă.
(la data 23-mai-2015 Art. 69, alin. (6) din capitolul III abrogat de Art. 137, punctul 5. din titlul II
din Legea 115/2015 )

Art. 70
(1)Mandatul primarului încetează ca urmare a rezultatului unui referendum local
având ca obiect demiterea acestuia, organizat în condiţiile legii, conform
procedurii prevăzute la art. 55 alin. (3)-(7).
(2)Referendumul pentru încetarea mandatului primarului se organizează ca
urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de locuitorii comunei, oraşului
sau municipiului, ca urmare a nesocotirii de către acesta a intereselor generale
ale colectivităţii locale sau a neexercitării atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii,
inclusiv a celor pe care le exercită ca reprezentant al statului.
(3)Cererea va cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele şi
prenumele, data şi locul naşterii, seria şi numărul buletinului sau ale cărţii de
identitate şi semnătura olografă ale cetăţenilor care au solicitat organizarea
referendumului.
(4)Organizarea referendumului trebuie să fie solicitată, în scris, de cel puţin 25%
dintre locuitorii cu drept de vot. Acest procent trebuie să fie realizat în fiecare
dintre localităţile componente ale comunei, oraşului sau municipiului.
Art. 71
(1)Mandatul primarului se suspendă de drept numai în cazul în care acesta a fost
arestat preventiv. Măsura arestării preventive se comunică de îndată de către
instanţa de judecată prefectului care, prin ordin, în termen de maximum 48 de
ore
de
la
comunicare,
constată
suspendarea
mandatului.
(la data 23-ian-2012 Art. 71, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea
13/2012 )

(2)Ordinul de suspendare se comunică, în termen de maximum 48 de ore de la
emitere,
primarului.
(la data 23-ian-2012 Art. 71, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea
13/2012 )

(3)Suspendarea durează până la încetarea situaţiei prevăzute la alin. (1).
(4)Dacă primarul suspendat din funcţie a fost găsit nevinovat, acesta are
dreptul, în condiţiile legii, la plata drepturilor salariale corespunzătoare perioadei
în care a fost suspendat.
(5)Prevederile alin. (1)-(4) se aplică şi viceprimarului.
Art. 72
(1)În caz de vacanţă a funcţiei de primar, precum şi în caz de suspendare din
funcţie a acestuia, atribuţiile ce îi sunt conferite prin prezenta lege vor fi
exercitate de drept de viceprimar sau, după caz, de unul dintre viceprimari,
desemnat de consiliul local cu votul secret al majorităţii consilierilor locali în
funcţie, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare funcţiei, şi care
va primi o indemnizaţie lunară unică egală cu cea a funcţiei de primar pe
perioada exercitării funcţiei.
(2)În situaţia prevăzută la alin. (1), consiliul local poate delega, prin hotărâre,
din rândul membrilor săi, un consilier local care va îndeplini temporar atribuţiile
viceprimarului, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare funcţiei,
şi care va primi o indemnizaţie lunară unică egală cu cea a funcţiei de viceprimar
pe perioada exercitării funcţiei.

(3)În situaţia în care sunt suspendaţi din funcţie, în acelaşi timp, atât primarul,
cât şi viceprimarul, consiliul local deleagă un consilier local care va îndeplini atât
atribuţiile primarului, cât şi pe cele ale viceprimarului, până la încetarea
suspendării, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare funcţiei de
primar, şi care va primi o indemnizaţie lunară unică egală cu cea a funcţiei de
primar.
(la data 04-nov-2014 Art. 72 din capitolul III modificat de Art. III din Ordonanta urgenta
68/2014 )

CAPITOLUL IV: Instituţiile, serviciile publice de interes local şi
aparatul de specialitate al primarului
Art. 73
Consiliile locale pot înfiinţa şi organiza instituţii şi servicii publice de interes local
în principalele domenii de activitate, potrivit specificului şi nevoilor locale, cu
respectarea prevederilor legale şi în limita mijloacelor financiare de care dispun.
Art. 74
(1)Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului din cadrul instituţiilor şi
serviciilor publice de interes local se fac de conducătorii acestora, în condiţiile
legii.
(2)Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului din aparatul de specialitate al
primarului se fac de primar, în condiţiile legii.
Art. 75
Funcţionarii din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi din
cadrul aparatului de specialitate al primarului se bucură de stabilitate în funcţie,
în condiţiile legii.
Art. 76
(1)În raporturile dintre cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice locale se
foloseşte limba română.
(2)În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei
minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, în
raporturile lor cu autorităţile administraţiei publice locale, cu aparatul de
specialitate şi organismele subordonate consiliului local, aceştia se pot adresa,
oral sau în scris, şi în limba lor maternă şi vor primi răspunsul atât în limba
română, cât şi în limba maternă.
(3)În condiţiile prevăzute la alin. (2), în posturile care au atribuţii privind relaţii
cu publicul vor fi încadrate şi persoane care cunosc limba maternă a cetăţenilor
aparţinând minorităţii respective.
(4)Autorităţile administraţiei publice locale vor asigura inscripţionarea denumirii
localităţilor şi a instituţiilor publice de sub autoritatea lor, precum şi afişarea
anunţurilor de interes public şi în limba maternă a cetăţenilor aparţinând
minorităţii respective, în condiţiile prevăzute la alin. (2).
(5)Actele oficiale se întocmesc în mod obligatoriu în limba română.
Art. 77
Primarul, viceprimarul, secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi aparatul de
specialitate al primarului constituie o structură funcţională cu activitate
permanentă, denumită primăria comunei, oraşului sau municipiului, care duce la
îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând
problemele curente ale colectivităţii locale.
Art. 771
(1)Primarul desemnează funcţionarii anume împuterniciţi să ducă la îndeplinire
obligaţiile privind comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură, în condiţiile
Codului de procedură civilă.

(2)Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile în mod corespunzător în cazul primarilor
sectoarelor
municipiului
Bucureşti.
(la data 15-feb-2013 Art. 77 din capitolul IV completat de Art. 40 din titlul IV din Legea
76/2012 )

CAPITOLUL V: Administraţia publică a municipiului Bucureşti

Art. 78
Municipiul Bucureşti este organizat în 6 subdiviziuni administrativ-teritoriale,
numite sectoare.
Art. 79
(1)Sectoarele municipiului Bucureşti au câte un primar şi un viceprimar, iar
municipiul Bucureşti are un primar general şi 2 viceprimari.
(2)Validarea alegerii primarului general al municipiului Bucureşti se face de
preşedintele Tribunalului Bucureşti, în condiţiile prezentei legi.
Art. 80
Autorităţile administraţiei publice locale din municipiul Bucureşti sunt Consiliul
General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor, ca autorităţi
deliberative, precum şi primarul general al municipiului Bucureşti şi primarii
sectoarelor, ca autorităţi executive, alese în condiţiile legii pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale.
Art. 81
(1)Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti se constituie,
funcţionează şi pot fi dizolvate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile prezentei legi
pentru consiliile locale, care se aplică în mod corespunzător.
(2)Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti exercită, în principal,
următoarele atribuţii:
a)aleg, din rândul consilierilor, consilierul care conduce şedinţele consiliului,
precum şi un viceprimar; aceştia îşi păstrează calitatea de consilier;
b)aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului;
c)avizează studii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, de
organizare şi amenajare a teritoriului şi urbanism, inclusiv participarea la
programe de dezvoltare regională şi zonală, în condiţiile legii, pe care le supune
spre aprobare Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
d)aprobă bugetul local, împrumuturile, virările de credite şi modul de utilizare a
rezervei bugetare; aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar; stabilesc
impozite şi taxe locale, precum şi taxe speciale, în condiţiile legii;
e)aprobă, la propunerea primarului, în condiţiile legii, organigrama, statul de
funcţii, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale
aparatului de specialitate şi ale serviciilor publice de interes local.
f)administrează, în condiţiile legii, bunurile proprietate publică sau privată a
municipiului, de pe raza sectorului, pe baza hotărârii Consiliului General al
Municipiului Bucureşti;
g)hotărăsc cu privire la concesionarea sau închirierea serviciilor publice de sub
autoritatea lor, în condiţiile legii;
h)înfiinţează instituţii, societăţi comerciale şi servicii publice; instituie, cu
respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, norme de organizare şi
funcţionare pentru instituţiile şi serviciile publice, precum şi pentru societăţile
comerciale pe care le înfiinţează sau care se află sub autoritatea lor; numesc şi
eliberează din funcţie, în condiţiile legii, conducătorii instituţiilor publice şi ai
serviciilor publice de interes local;
i)aprobă, în condiţiile legii, planurile urbanistice zonale şi de detaliu ale
sectoarelor, pe care le comunică Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
aprobă, în limitele competenţelor lor, documentaţiile tehnico-economice pentru

lucrările de investiţii de interes local şi asigură condiţiile necesare pentru
realizarea lor, în concordanţă cu prevederile planului urbanistic general al
municipiului Bucureşti şi ale regulamentului aferent;
j)asigură, potrivit competenţelor lor, condiţiile necesare bunei funcţionări a
instituţiilor şi serviciilor publice de educaţie, sănătate, cultură, tineret şi sport,
apărarea ordinii publice, de interes local; urmăresc şi controlează activitatea
acestora;
k)contribuie la organizarea activităţilor ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi
de agrement;
l)contribuie la asigurarea ordinii publice, analizează activitatea Poliţiei
Comunitare şi propune măsuri de îmbunătăţire a acesteia;
m)acţionează pentru protecţia şi refacerea mediului, în scopul creşterii calităţii
vieţii; contribuie la protecţia, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a
monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor şi a rezervaţiilor naturale;
n)contribuie la realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială, asigură
protecţia drepturilor copilului, potrivit legislaţiei în vigoare; aprobă criteriile
pentru repartizarea locuinţelor sociale; înfiinţează şi asigură funcţionarea unor
instituţii de binefacere de interes local;
o)înfiinţează şi organizează târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţie,
baze sportive şi asigură buna funcţionare a acestora;
p)hotărăsc, în condiţiile legii, cu acordul Consiliului General al Municipiului
Bucureşti, cooperarea sau asocierea cu autorităţi ale administraţiei publice locale
din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi
internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării
unor interese comune;
q)hotărăsc, în condiţiile legii, cu acordul prealabil al Consiliului General al
Municipiului Bucureşti, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau
străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea
finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de
interes public local;
r)asigură libertatea comerţului şi încurajează libera iniţiativă, în condiţiile legii;
s)sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase.
(3)Atribuţiile prevăzute la alin. (2) lit. c)-h), p) şi q) pot fi exercitate numai pe
baza împuternicirii exprese date prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului
Bucureşti.
(4)Consiliile locale ale sectoarelor exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau
delegate de Consiliul General al Municipiului Bucureşti.
Art. 82
Consiliul General al Municipiului Bucureşti se constituie, funcţionează şi
îndeplineşte atribuţiile prevăzute de dispoziţiile prezentei legi pentru consiliile
locale, care se aplică în mod corespunzător.
Art. 83
(1)Primarii şi viceprimarii sectoarelor municipiului Bucureşti funcţionează în
condiţiile prevăzute de dispoziţiile prezentei legi pentru primarii şi viceprimarii
comunelor şi oraşelor şi îndeplinesc atribuţiile stabilite de lege pentru aceştia, cu
excepţia celor referitoare la consultarea populaţiei prin referendum, organizat
pentru soluţionarea problemelor locale de interes deosebit, şi la măsurile
prevăzute de lege pentru desfăşurarea adunărilor publice, care se exercită numai
de primarul general al municipiului Bucureşti.
(2)Primarilor şi viceprimarilor sectoarelor municipiului Bucureşti li se aplică în
mod corespunzător dispoziţiile prezentei legi cu privire la suspendare şi demitere.

(3)Primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti funcţionează şi
îndeplinesc atribuţiile prevăzute de dispoziţiile prezentei legi pentru primarii şi
viceprimarii comunelor şi oraşelor, care se aplică în mod corespunzător.
(4)Primarului general şi viceprimarilor municipiului Bucureşti li se aplică în mod
corespunzător dispoziţiile prezentei legi cu privire la suspendare şi demitere.
Art. 84
Secretarilor sectoarelor municipiului Bucureşti şi secretarului general al
municipiului Bucureşti le sunt aplicabile în mod corespunzător prevederile cap. X.
Art. 85
Hotărârile Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi dispoziţiile cu caracter
normativ ale primarului general sunt obligatorii şi pentru autorităţile
administraţiei publice locale organizate în sectoarele municipiului Bucureşti.
Art. 86
(1)Primarul general al municipiului Bucureşti împreună cu primarii sectoarelor
municipiului Bucureşti se întrunesc cel puţin o dată pe lună, la convocarea
primarului general sau la propunerea a cel puţin 3 primari de sectoare. La
şedinţe se analizează modul în care sunt duse la îndeplinire hotărârile Consiliului
General al Municipiului Bucureşti şi dispoziţiile cu caracter normativ ale
primarului general şi se prezintă informări reciproce privitoare la activitatea
consiliilor locale de sector, avându-se în vedere corelarea unor activităţi necesare
în vederea bunei funcţionări a administraţiei municipiului Bucureşti. La şedinţe
participă de drept şi prefectul municipiului Bucureşti.
(2)Primarii sectoarelor participă de drept la şedinţele Consiliului General al
Municipiului Bucureşti şi pot avea intervenţii la dezbaterea problemelor aflate pe
ordinea de zi.
(3)La şedinţele comisiilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti pot
participa preşedinţii comisiilor de specialitate ale consiliilor locale de sector.
(4)Preşedinţii comisiilor de specialitate ale consiliilor locale de sector au dreptul
să intervină la discuţii, fără a avea drept de vot.

CAPITOLUL VI: Consiliul judeţean
SECŢIUNEA 1: Constituirea şi componenţa consiliului judeţean
Art. 87
(1)Consiliul judeţean este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la
nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi
municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean.
(2)Consiliul judeţean este compus din consilieri judeţeni, aleşi prin vot universal,
egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile legii.
Art. 88

Numărul membrilor fiecărui consiliu judeţean se stabileşte prin ordin al
prefectului, în funcţie de numărul locuitorilor judeţului, conform populaţiei după
domiciliu raportate de Institutul Naţional de Statistică la data de 1 ianuarie a
anului în curs, după cum urmează:
Numărul locuitorilor judeţului

Numărul consilierilor

până la 350.000

31

între 350.001 şi 500.000

33

între 500.001 şi 650.000

35

peste 650.000

37

(la data 23-mai-2015 Art. 88 din
capitolul VI, sectiunea 1 modificat de

Art. 137, punctul 6. din titlul II din
Legea 115/2015 )

Art. 89
Pentru validarea mandatelor consilierilor judeţeni se aplică în mod corespunzător
procedura prevăzută la art. 30, instanţa competentă fiind tribunalul.
(la data 23-mai-2015 Art. 89 din capitolul VI, sectiunea 1 modificat de Art. 137, punctul 7. din
titlul II din Legea 115/2015 )

(la data 23-mai-2015 Art. 89^1 din capitolul VI, sectiunea 1 abrogat de Art. 137, punctul 8. din
titlul II din Legea 115/2015 )
(la data 23-mai-2015 Art. 89^2 din capitolul VI, sectiunea 1 abrogat de Art. 137, punctul 8. din
titlul II din Legea 115/2015 )
(la data 23-mai-2015 Art. 89^3 din capitolul VI, sectiunea 1 abrogat de Art. 137, punctul 8. din
titlul II din Legea 115/2015 )

Art. 90
La constituirea consiliului judeţean se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art.
31-35.
(la data 23-mai-2015 Art. 90 din capitolul VI, sectiunea 1 modificat de Art. 137, punctul 9. din
titlul II din Legea 115/2015 )

SECŢIUNEA 2: Atribuţiile consiliului judeţean

Art. 91
(1)Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:
a)atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al
consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale
societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean;
b)atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului;
c)atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului;
d)atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine;
e)atribuţii privind cooperarea interinstituţională;
f)alte atribuţii prevăzute de lege.
(2)În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), consiliul judeţean:
a)alege,
din
rândul
consilierilor
judeţeni,
2
vicepreşedinţi;
(la data 16-mar-2008 Art. 91, alin. (2), litera A. din capitolul VI, sectiunea 2 modificat de Art. 78,
punctul 5. din titlul III din Legea 35/2008 )

b)hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice şi societăţi
comerciale de interes judeţean, precum şi reorganizarea regiilor autonome de
interes judeţean, în condiţiile legii;
c)aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean,
organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale
aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de
interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes
judeţean;
d)exercită, în numele judeţului, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare
participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile
legii;
e)numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea
raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii,
pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean.
(3)În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul judeţean:

a)aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, bugetul propriu al
judeţului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de
încheiere a exerciţiului bugetar;
b)aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, contractarea şi/sau
garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin
emisiuni de titluri de valoare în numele judeţului, în condiţiile legii;
c)stabileşte impozite şi taxe judeţene, în condiţiile legii;
d)adoptă strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială şi de
mediu a judeţului, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale; dispune,
aprobă şi urmăreşte, în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale
comunale şi orăşeneşti interesate, măsurile necesare, inclusiv cele de ordin
financiar, pentru realizarea acestora;
e)stabileşte, pe baza avizului consiliilor locale ale unităţilor administrativteritoriale implicate, proiectele de organizare şi amenajare a teritoriului judeţului,
precum şi de dezvoltare urbanistică generală a acestuia şi a unităţilor
administrativ-teritoriale componente; urmăreşte modul de realizare a acestora,
în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale comunale, orăşeneşti sau
municipale implicate;
f)aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de
interes judeţean, în limitele şi în condiţiile legii.
(4)În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), consiliul judeţean:
a)hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor
proprietate publică a judeţului, după caz, precum şi a serviciilor publice de
interes judeţean, în condiţiile legii;
b)hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată
a judeţului, după caz, în condiţiile legii;
c)atribuie, în condiţiile legii, denumiri de obiective de interes judeţean.
(5)În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul judeţean:
a)asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind:
1.educaţia;
2.serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a
persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie
socială;
3.sănătatea;
4.cultura;
5.tineretul;
6.sportul;
7.ordinea publică;
8.situaţiile de urgenţă;
9.protecţia şi refacerea mediului;
10.conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de
arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
11.evidenţa persoanelor;
12.podurile şi drumurile publice;
13.serviciile comunitare de utilitate publică de interes judeţean, precum şi
alimentarea cu gaz metan;
14.alte servicii publice stabilite prin lege;
b)sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
c)emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege;
d)acordă consultanţă în domenii specifice, în condiţiile legii, unităţilor
administrativ-teritoriale din judeţ, la cererea acestora.

(6)În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), consiliul judeţean:
a)hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice
române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării
şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public
judeţean;
b)hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea judeţului cu unităţi administrativteritoriale din alte ţări;
c)hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi
administrativ-teritoriale din ţară ori din străinătate, precum şi aderarea la
asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale,
în vederea promovării unor interese comune.
Art. 92
Persoanele împuternicite să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale
în societăţi comerciale, regii autonome de interes judeţean, asociaţii de
dezvoltare intercomunitară şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt
desemnate prin hotărâre a consiliului judeţean, în condiţiile legii, respectând
configuraţia politică rezultată după alegerile locale.

SECŢIUNEA 3: Funcţionarea consiliului judeţean
Art. 93
(1)Consiliul judeţean se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi
prelungit, prin lege organică, în caz de război sau de catastrofă.
(2)Consiliul judeţean îşi exercită mandatul de la data constituirii până la data
declarării ca legal constituit a consiliului nou-ales.
Art. 94
(1)Consiliul judeţean se întruneşte în şedinţă ordinară în fiecare lună, la
convocarea preşedintelui consiliului judeţean.
(2)Consiliul judeţean se poate întruni şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori
este necesar, la cererea preşedintelui sau a cel puţin unei treimi din numărul
membrilor consiliului ori la solicitarea prefectului, adresată preşedintelui
consiliului judeţean, în cazuri excepţionale care necesită adoptarea de măsuri
imediate pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea urmărilor calamităţilor,
catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum şi pentru apărarea
ordinii şi liniştii publice.
(3)Convocarea consiliului judeţean se face în scris, prin intermediul secretarului
general al judeţului, cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu cel
mult 3 zile înaintea celor extraordinare.
(4)În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor
locuitorilor judeţului convocarea consiliului judeţean se face de îndată.
(5)În invitaţia la şedinţă se vor preciza data, ora, locul desfăşurării şi ordinea de
zi a acesteia.
(6)În situaţia în care preşedintele consiliului judeţean se află în imposibilitatea
de a convoca consiliul în şedinţă ordinară, aceasta se va face de către
vicepreşedintele desemnat în condiţiile art. 107.
(7)Ordinea de zi a şedinţei consiliului judeţean se aduce la cunoştinţă locuitorilor
judeţului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.
(8)În judeţele în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere
de peste 20% din numărul locuitorilor ordinea de zi se aduce la cunoştinţă
publică şi în limba maternă a cetăţenilor aparţinând minorităţii respective.
(9)În toate cazurile convocarea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.
Art. 95
(1)Şedinţele consiliului judeţean se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii
consilierilor judeţeni în funcţie.

(2)Prezenţa consilierilor judeţeni la şedinţă este obligatorie. Cazurile în care se
consideră că absenţa este determinată de motive temeinice se vor stabili prin
regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean. În situaţia în
care un consilier judeţean absentează de două ori consecutiv fără motive
temeinice, el poate fi sancţionat în condiţiile regulamentului de organizare şi
funcţionare a consiliului judeţean.
Art. 96
(1)Şedinţele consiliului judeţean sunt conduse de preşedinte sau, în lipsa
acestuia, de vicepreşedintele desemnat în condiţiile art. 107.
(2)În cazul în care, din motive întemeiate, lipseşte şi vicepreşedintele desemnat
în condiţiile art. 107, şedinţa va fi condusă de celălalt vicepreşedinte sau de un
consilier judeţean, ales cu votul majorităţii consilierilor judeţeni prezenţi.
Art. 97
(1)În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean adoptă hotărâri cu
votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau
regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă majoritate.
(2)Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele
consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni.
Redactarea proiectelor se face de către cei care le propun, cu sprijinul
secretarului unităţii administrativ-teritoriale şi al serviciilor din cadrul aparatului
de specialitate al consiliului judeţean.
(3)Hotărârile se semnează de preşedinte sau, în lipsa acestuia, de
vicepreşedintele consiliului judeţean care a condus şedinţa şi se contrasemnează
de secretarul judeţului.
Art. 98
Dispoziţiile art. 42-46, 48-52 şi ale art. 54 se aplică în mod corespunzător.
Art. 99
(1)Consiliul judeţean se dizolvă de drept în condiţiile art. 55 alin. (1) sau prin
referendum judeţean.
(2)Secretarul judeţului sau orice altă persoană interesată sesizează instanţa de
contencios administrativ cu privire la cazurile prevăzute la alin. (1). Instanţa
analizează situaţia de fapt şi se pronunţă cu privire la dizolvarea consiliului
judeţean. Hotărârea instanţei este definitivă şi se comunică prefectului.
(3)Consiliul judeţean poate fi dizolvat prin referendum judeţean, organizat în
condiţiile legii. Referendumul se organizează ca urmare a cererii adresate în
acest sens prefectului de cel puţin 20% din numărul cetăţenilor cu drept de vot,
înscrişi pe listele electorale ale unităţii administrativ-teritoriale.
(4)Cheltuielile pentru organizarea referendumului prevăzut la alin. (3) se
suportă din bugetul judeţean.
(5)Referendumul judeţean este organizat, în condiţiile legii, de o comisie
compusă din prefect, un reprezentant al consiliului judeţean desemnat prin
hotărâre a consiliului judeţean şi un judecător de la tribunal. Secretariatul
comisiei este asigurat de instituţia prefectului.
(6)Referendumul este valabil dacă s-au prezentat la urne cel puţin jumătate plus
unu din numărul total al locuitorilor cu drept de vot. Activitatea consiliului
judeţean încetează înainte de termen dacă s-au pronunţat în acest sens cel puţin
jumătate plus unu din numărul total al voturilor valabil exprimate.
(7)Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu judeţean se face de
Guvern, la propunerea prefectului. Alegerile se organizează în termen de
maximum 90 de zile de la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii
judecătoreşti prin care s-a constatat dizolvarea consiliului judeţean sau, după
caz, de la validarea rezultatului referendumului.

(8)Până la constituirea noului consiliu judeţean, problemele curente ale
administraţiei judeţului vor fi rezolvate de secretarul judeţului, pe baza unei
împuterniciri speciale date de Guvern, prin Ministerul Administraţiei şi Internelor.
(9)În situaţia excepţională în care preşedintele consiliului judeţean se află în
imposibilitatea exercitării mandatului, consiliul judeţean este dizolvat în condiţiile
alin. (1)-(7), iar funcţia de secretar al judeţului este vacantă, prefectul numeşte
prin ordin o persoană prin detaşare, în condiţiile art. 89 alin. (1) şi (2) şi, după
caz, art. 92 din Legea nr. 188/1999. republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, care să exercite atribuţiile de secretar al judeţului pentru a rezolva
problemele curente ale judeţului, până la ocuparea funcţiei publice de conducere
de secretar în conformitate cu prevederile legislaţiei privind funcţia publică şi
funcţionarii publici.
(10)Persoana desemnată potrivit prevederilor alin. (9) trebuie să îndeplinească
condiţiile de studii şi vechime în specialitatea studiilor în condiţiile prezentei legi
şi ale legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici.
(11)În situaţia prevăzută la alin. (9), prefectul trebuie să solicite cu celeritate
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici organizarea concursului pentru
ocuparea funcţiei de conducere de secretar al judeţului, în condiţiile legii.
(12)Numirea în funcţia de secretar al judeţului se face, în situaţia prevăzută la
alin. (11), de către prefectul judeţului, la propunerea Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor
Publici.
(la data 28-mai-2015 Art. 99, alin. (8) din capitolul VI, sectiunea 3 completat de Art. I, punctul 2.
din Ordonanta urgenta 14/2015 )

Art. 991
În cazul dizolvării consiliului judeţean, în condiţiile art. 55 alin. (1) lit. a) şi b),
acesta se reconstituie din membrii supleanţi, prevederile art. 55 1 aplicându-se
corespunzător.
(la data 30-sep-2015 Art. 99 din capitolul VI, sectiunea 3 completat de Art. III, punctul 2. din
Ordonanta urgenta 41/2015 )

Art. 100
Mandatul de consilier judeţean se suspendă în condiţiile art. 56.

SECŢIUNEA 4: Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean
Art. 101
(1)Consiliul judeţean alege dintre membrii săi un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi.
(la data 23-mai-2015 Art. 101, alin. (1) din capitolul VI, sectiunea 4 modificat de Art. 137,
punctul 10. din titlul II din Legea 115/2015 )

(2)Preşedintele şi vicepreşedinţii se aleg cu votul secret al majorităţii consilierilor
judeţeni
în
funcţie.
(la data 23-mai-2015 Art. 101, alin. (2) din capitolul VI, sectiunea 4 modificat de Art. 137,
punctul 10. din titlul II din Legea 115/2015 )

(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 vicepreşedinţilor consiliului judeţean nu se poate
face
în
ultimele
6
luni
ale
mandatului
consiliului
judeţean.
(la data 23-mai-2015 Art. 101, alin. (3) din capitolul VI, sectiunea 4 modificat de Art. 137,
punctul 10. din titlul II din Legea 115/2015 )

(31)La deliberarea şi adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau eliberarea
din funcţie a preşedintelui sau vicepreşedintelui consiliului judeţean participă şi
votează consilierul judeţean care candidează la funcţia de preşedinte sau
vicepreşedinte al consiliului judeţean, respectiv preşedintele sau vicepreşedintele
consiliului
judeţean
a
cărui
eliberare
din
funcţie
se
propune.

(la data 30-iun-2016 Art. 101, alin. (3) din capitolul VI, sectiunea 4 completat de Art. 2,
subpunctul IV.., punctul 2. din Ordonanta urgenta 42/2016 )

(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.
Art. 102
(1)Preşedintele consiliului judeţean reprezintă judeţul în relaţiile cu celelalte
autorităţi publice, cu persoanele fizice şi juridice române şi străine, precum şi în
justiţie.
(2)Preşedintele consiliului judeţean răspunde în faţa consiliului judeţean de buna
funcţionare
a
administraţiei
publice
judeţene.
(la data 23-mai-2015 Art. 102, alin. (2) din capitolul VI, sectiunea 4 modificat de Art. 137,
punctul 11. din titlul II din Legea 115/2015 )

(3)Aparatul de specialitate al consiliului judeţean este subordonat preşedintelui
acestuia. Funcţionarii din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean
se bucură de stabilitate în funcţie, în condiţiile legii.
(la data 23-mai-2015 Art. 102^1 din capitolul VI, sectiunea 4 abrogat de Art. 137, punctul 12.
din titlul II din Legea 115/2015 )

Art. 103
(1)Preşedintele consiliului judeţean răspunde de buna funcţionare a aparatului
de specialitate al consiliului judeţean, pe care îl conduce. Coordonarea unor
compartimente din aparatul de specialitate poate fi delegată, prin dispoziţie a
preşedintelui consiliului judeţean, vicepreşedinţilor sau altor persoane, în
condiţiile legii.
(2)Preşedintele consiliului judeţean asigură respectarea prevederilor Constituţiei,
punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi
ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului judeţean, precum şi a altor acte
normative.
Art. 104
(1)Preşedintele consiliului judeţean îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele
categorii principale de atribuţii:
a)atribuţii privind funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, a
instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi a societăţilor comerciale şi
regiilor autonome de interes judeţean;
b)atribuţii privind relaţia cu consiliul judeţean;
c)atribuţii privind bugetul propriu al judeţului;
d)atribuţii privind relaţia cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale şi
serviciile publice;
e)atribuţii privind serviciile publice de interes judeţean;
f)alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini date de consiliul judeţean.
(2)În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), preşedintele consiliului
judeţean:
a)întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului judeţean regulamentul de
organizare şi funcţionare a acestuia, organigrama, statul de funcţii şi
regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate, precum şi

ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor
comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean;
b)numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea
raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii,
pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean.
(3)În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), preşedintele consiliului
judeţean:
a)conduce şedinţele consiliului judeţean şi dispune măsurile necesare pentru
pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a acestora;
b)prezintă consiliului judeţean, anual sau la cerere, rapoarte cu privire la modul
de îndeplinire a atribuţiilor sale şi a hotărârilor consiliului judeţean;
c)propune consiliului judeţean numirea, sancţionarea, modificarea şi încetarea
raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii,
pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean.
(4)În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), preşedintele consiliului
judeţean:
a)exercită funcţia de ordonator principal de credite;
b)întocmeşte proiectul bugetului judeţului şi contul de încheiere a exerciţiului
bugetar şi le supune spre aprobare consiliului judeţean, în condiţiile şi la
termenele prevăzute de lege;
c)urmăreşte modul de realizare a veniturilor bugetare şi propune consiliului
judeţean adoptarea măsurilor necesare pentru încasarea acestora la termen;
d)iniţiază, cu aprobarea consiliului judeţean, negocieri pentru contractarea de
împrumuturi şi emisiuni de titluri de valoare în numele judeţului.
(5)În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), preşedintele consiliului
judeţean:
a)îndrumă metodologic, prin aparatul de specialitate al consiliului judeţean,
activităţile de stare civilă şi autoritate tutelară desfăşurate în comune şi oraşe;
b)poate acorda, fără plată, prin aparatul de specialitate al consiliului judeţean,
sprijin, asistenţă tehnică, juridică şi de orice altă natură consiliilor locale sau
primarilor, la cererea expresă a acestora.
(6)În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), preşedintele consiliului
judeţean:
a)coordonează realizarea serviciilor publice şi de utilitate publică de interes
judeţean prestate prin intermediul aparatului de specialitate al consiliului
judeţean sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de
utilitate publică de interes judeţean;
b)ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor
din domeniile prevăzute la art. 91 alin. (5) lit. a)-d);
c)ia măsuri pentru evidenţa, statistica, inspecţia şi controlul efectuării serviciilor
publice şi de utilitate publică de interes judeţean prevăzute la art. 91 alin. (5) lit.
a)-d), precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al judeţului;
d)emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege sau
prin hotărâre a consiliului judeţean;
e)coordonează şi controlează organismele prestatoare de servicii publice şi de
utilitate publică de interes judeţean, înfiinţate de consiliul judeţean şi
subordonate acestuia;
f)coordonează şi controlează realizarea activităţilor de investiţii şi reabilitare a
infrastructurii judeţene.
(7)Preşedintele consiliului judeţean poate delega, prin dispoziţie, atribuţiile
prevăzute la alin. (6) vicepreşedinţilor, conducătorilor compartimentelor
funcţionale sau personalului din aparatul de specialitate, precum şi conducătorilor

instituţiilor

şi

serviciilor

publice

de

interes

judeţean.

(la data 21-mar-2014 Art. 104, alin. (7) din capitolul VI, sectiunea 4 modificat de Art. 1, punctul
2. din Legea 20/2014 )

Art. 105
(1)Preşedintele consiliului judeţean poate înfiinţa, în limita numărului maxim de
posturi aprobate, cabinetul preşedintelui, compartiment distinct, format din
maximum
4
posturi.
(la data 29-mai-2015 Art. 105, alin. (1) din capitolul VI, sectiunea 4 modificat de Art. 1, punctul
2. din Legea 119/2015 )

(2)Personalul din cadrul cabinetului preşedintelui este numit şi eliberat din
funcţie de preşedintele consiliului judeţean.
(3)Personalul din cadrul cabinetului preşedintelui consiliului judeţean îşi
desfăşoară activitatea în baza unui contract individual de muncă pe durată
determinată, încheiat în condiţiile legii, pe durata mandatului preşedintelui
consiliului judeţean.
(4)Atribuţiile personalului compartimentului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin
dispoziţie a preşedintelui consiliului judeţean.
Art. 106
(1)În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele consiliului judeţean emite dispoziţii
cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt
aduse la cunoştinţă publică sau după ce au fost comunicate persoanelor
interesate, după caz.
(2)Prevederile art. 48 şi ale art. 49 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
Art. 107
(1)În cazul suspendării preşedintelui, atribuţiile acestuia vor fi exercitate de unul
dintre vicepreşedinţi, desemnat de consiliul judeţean prin votul secret al
majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie.
(2)În celelalte cazuri de absenţă a preşedintelui atribuţiile sale vor fi exercitate,
în numele acestuia, de unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de preşedinte prin
dispoziţie.
Art. 108
(la data 16-mar-2008 Art. 108, alin. (2) din capitolul VI, sectiunea 4 abrogat de Art. 78, punctul
10. din titlul III din Legea 35/2008 )

(1)Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean îşi păstrează calitatea de
consilier judeţean.
(2)Prevederile art. 69 şi 71 se aplică în mod corespunzător şi preşedintelui
consiliului
judeţean.
(la data 23-mai-2015 Art. 108 din capitolul VI, sectiunea 4 modificat de Art. 137, punctul 13. din
titlul II din Legea 115/2015 )

CAPITOLUL VII: Iniţiativa cetăţenească
Art. 109
(1)Cetăţenii pot propune consiliilor locale şi consiliilor judeţene pe a căror rază
domiciliază, spre dezbatere şi adoptare, proiecte de hotărâri.
(2)Promovarea unui proiect de hotărâre poate fi iniţiată de unul sau de mai mulţi
cetăţeni cu drept de vot, dacă acesta este susţinut prin semnături de cel puţin
5% din populaţia cu drept de vot a unităţii administrativ-teritoriale respective.
Art. 110
(1)Iniţiatorii depun la secretarul unităţii administrativ-teritoriale forma propusă
pentru proiectul de hotărâre. Proiectul va fi afişat spre informare publică prin
grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale.
(2)Iniţiatorii asigură întocmirea listelor de susţinători pe formulare puse la
dispoziţie de secretarul unităţii administrativ-teritoriale.

(3)Listele de susţinători vor cuprinde numele, prenumele şi domiciliul, seria şi
numărul actului de identitate şi semnăturile susţinătorilor.
(4)Listele de susţinători pot fi semnate numai de cetăţenii cu drept de vot care
au domiciliul pe raza unităţii administrativ-teritoriale respective, al cărei consiliu
local sau judeţean urmează să dezbată proiectul de hotărâre în cauză.
Art. 111
După depunerea documentaţiei şi verificarea acesteia de către secretarul unităţii
administrativ-teritoriale,
proiectul
de
hotărâre
va
urma
procedurile
regulamentare de lucru ale consiliului local sau judeţean, după caz.

CAPITOLUL VIII: Administratorul public
Art. 112
(1)La nivelul comunelor şi oraşelor, primarul poate propune consiliului local
înfiinţarea funcţiei de administrator public, în limita numărului maxim de posturi
aprobate.
(2)Numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public se fac de primar,
pe baza unor criterii, proceduri şi atribuţii specifice, aprobate de consiliul local.
Numirea în funcţie se face pe bază de concurs.
(3)Administratorul public poate îndeplini, în baza unui contract de management,
încheiat în acest sens cu primarul, atribuţii de coordonare a aparatului de
specialitate sau a serviciilor publice de interes local.
(4)Primarul poate delega către administratorul public, în condiţiile legii, calitatea
de ordonator principal de credite.
Art. 113
(1)La nivelul judeţelor, preşedintele consiliului judeţean poate propune consiliului
judeţean înfiinţarea funcţiei de administrator public, în limita numărului maxim
de posturi aprobate.
(2)Numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public se fac de
preşedintele consiliului judeţean, pe baza unor criterii, proceduri şi atribuţii
specifice, aprobate de consiliul judeţean. Numirea în funcţie se face pe bază de
concurs.
(3)Administratorul public poate îndeplini, în baza unui contract de management,
încheiat în acest sens cu preşedintele consiliului judeţean, atribuţii de coordonare
a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes judeţean.
(4)Preşedintele consiliului judeţean poate delega către administratorul public, în
condiţiile legii, calitatea de ordonator principal de credite.
Art. 114
(1)Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară pot decide desemnarea unui
administrator public pentru gestionarea serviciilor de interes general care fac
obiectul asocierii.
(2)Recrutarea, numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public al
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară se fac pe baza unei proceduri specifice
de către consiliile de administraţie ale acestora şi sunt aprobate prin hotărâri ale
consiliilor locale şi consiliilor judeţene respective.

CAPITOLUL IX: Actele autorităţilor administraţiei publice locale şi
comunicarea acestora
Art. 115
(1)Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin:
a)primarul emite dispoziţii;
b)consiliul local adoptă hotărâri;
c)consiliul judeţean adoptă hotărâri.
(2)Dispoziţiile primarului se comunică în mod obligatoriu prefectului judeţului, în
cel mult 5 zile lucrătoare de la semnarea lor.

(la data 09-iul-2015 Art. 115, alin. (2) din capitolul IX a se vedea referinte de aplicare din
Decizia 11/2015 )

(3)Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu:
a)primarului unităţii administrativ-teritoriale;
b)prefectului judeţului.
(4)Hotărârile consiliului judeţean se comunică în mod obligatoriu prefectului
judeţului.
(5)Comunicarea actelor între autorităţile administraţiei publice locale şi cu
prefectul judeţului se efectuează prin intermediul secretarului unităţii
administrativ-teritoriale.
(6)Actele autorităţilor administraţiei publice locale se vor aduce la cunoştinţă
publică prin grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale.
(7)Dispoziţiile primarului, hotărârile consiliului local şi hotărârile consiliului
judeţean sunt supuse controlului de legalitate al prefectului în condiţiile legii care
îi reglementează activitatea.

CAPITOLUL X: Secretarii unităţilor administrativ-teritoriale
Art. 116
(1)Fiecare unitate administrativ-teritorială şi subdiviziune administrativteritorială a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul
comunei, oraşului, municipiului, judeţului şi al subdiviziunii administrativteritoriale a municipiilor este funcţionar public de conducere, cu studii superioare
juridice sau administrative. Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie.
(11)Perioada în care persoana cu studii superioare juridice ocupă funcţia de
secretar, precum şi funcţii de conducere din aparatul propriu de specialitate al
unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale constituie
vechime
în
specialitate.
(la data 03-iul-2008 Art. 116, alin. (1) din capitolul X completat de Art. 1 din Legea 131/2008 )

(2)Secretarul unităţii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid
politic, sub sancţiunea destituirii din funcţie.
(3)Secretarul unităţii administrativ-teritoriale nu poate fi soţ, soţie sau rudă de
gradul întâi cu primarul sau cu viceprimarul, respectiv cu preşedintele sau
vicepreşedintele consiliului judeţean, sub sancţiunea eliberării din funcţie.
(4)Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, încetarea raporturilor de
serviciu şi regimul disciplinar ale secretarului unităţii administrativ-teritoriale se
fac în conformitate cu prevederile legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii
publici.
Art. 117
Secretarul unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiţiile legii,
următoarele atribuţii:
a)avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi ale preşedintelui consiliului
judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
b)participă la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
c)asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul
local şi primar, respectiv consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, precum şi
între aceştia şi prefect;
d)organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a
dispoziţiilor primarului, respectiv a hotărârilor consiliului judeţean şi a dispoziţiilor
preşedintelui consiliului judeţean;
e)asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi
persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condiţiile Legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi
completările ulterioare;

f)asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului
judeţean, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi,
întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local, respectiv ale consiliului
judeţean, şi redactează hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului
judeţean;
g)pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului
judeţean, şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
h)alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de
primar, de consiliul judeţean sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz.
(2)Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în
situaţiile prevăzute la art. 55 alin. (8 1) sau, după caz, la art. 99 alin. (9),
secretarul unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte funcţia de ordonator
principal
de
credite
pentru
activităţile
curente.
(la data 28-mai-2015 Art. 117 din capitolul X completat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta
urgenta 14/2015 )

Art. 1171
(1)Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica, în termen de 30 de
zile de la data decesului unei persoane, camerei notarilor publici în a cărei
circumscripţie teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu, o sesizare pentru
deschiderea procedurii succesorale, care va cuprinde:
a)numele, prenumele şi codul numeric personal ale defunctului;
b)data decesului, în format zi, lună, an;
c)data naşterii, în format zi, lună, an;
d)ultimul domiciliu al defunctului;
e)bunurile mobile sau imobile ale defunctului înregistrate în evidenţele fiscale
sau, după caz, în registrul agricol;
f)date despre eventualii succesibili, în format nume, prenume şi adresa la care
se face citarea.
(2)Atribuţia prevăzută la alin. (1) poate fi delegată de către secretarul primăriei
unuia dintre ofiţerii de stare civilă.
(3)Primarul va urmări îndeplinirea acestor atribuţii de către secretarul primăriei
sau, după caz, de către ofiţerul de stare civilă delegat.
(4)Neîndeplinirea atribuţiei prevăzute la alin. (1) atrage sancţionarea disciplinară
şi contravenţională a persoanei responsabile, în condiţiile alin. (3).
(la data 27-iul-2012 Art. 117 din capitolul X completat de Art. V, punctul 1. din Legea
133/2012 )

CAPITOLUL XI: Contravenţii şi sancţiuni
Art. 118
(1)Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000
lei următoarele fapte:
a)nepunerea în aplicare, cu rea-credinţă, a hotărârilor consiliului local de către
primar;
b)nepunerea în aplicare, cu rea-credinţă, a hotărârilor consiliului judeţean de
către preşedintele consiliului judeţean;
c)neprezentarea în termenul prevăzut de Legea finanţelor publice locale a
proiectului bugetului unităţii administrativ-teritoriale de către primar, respectiv
preşedintele consiliului judeţean, din culpa lor;
d)neprezentarea de către primar sau preşedintele consiliului judeţean a
rapoartelor prevăzute de lege, din culpa lor;

e)neluarea măsurilor necesare, stabilite de lege, de către primar sau
preşedintele consiliului judeţean, în calitatea acestora de reprezentanţi ai statului
în unităţile administrativ-teritoriale.
f)netransmiterea în termenul prevăzut la art. 117 1 alin. (1) către camera
notarilor publici a sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale.
(la data 27-iul-2012 Art. 118, alin. (1), litera E. din capitolul XI completat de Art. V, punctul 2.
din Legea 133/2012 )

(2)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către prefect, în
calitatea sa de autoritate publică, reprezentant al Guvernului pe plan local.
(3)Dispoziţiile prezentului articol se completează în mod corespunzător cu
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu
modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL XII: Bunuri şi lucrări publice
SECŢIUNEA 1: Administrarea bunurilor
Art. 119
Constituie patrimoniu al unităţii administrativ-teritoriale bunurile mobile şi
imobile care aparţin domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale,
domeniului privat al acesteia, precum şi drepturile şi obligaţiile cu caracter
patrimonial.
Art. 120
(1)Aparţin domeniului public de interes local sau judeţean bunurile care, potrivit
legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public şi nu sunt declarate prin
lege de uz sau de interes public naţional.
(2)Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile şi
insesizabile.
Art. 121
(1)Domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri
mobile şi imobile, altele decât cele prevăzute la art. 120 alin. (1), intrate în
proprietatea acestora prin modalităţile prevăzute de lege.
(2)Bunurile ce fac parte din domeniul privat sunt supuse dispoziţiilor de drept
comun, dacă prin lege nu se prevede altfel.
(3)Donaţiile şi legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea consiliului
local sau, după caz, a consiliului judeţean, cu votul majorităţii consilierilor locali
sau judeţeni, după caz, în funcţie.
(4)Schimbul de imobile din domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale
se face în condiţiile legii, pe baza unui raport de evaluare, însuşit de consiliul
local.
Art. 122
Toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse
inventarierii anuale. Consiliilor locale şi judeţene li se prezintă anual de către
primar, respectiv de preşedintele consiliului judeţean, un raport asupra situaţiei
gestionării bunurilor.
Art. 123
(1)Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin
domeniului public sau privat, de interes local sau judeţean, după caz, să fie date
în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori
să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la
vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau
judeţean, în condiţiile legii.
(2)Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie publică, organizată
în condiţiile legii.

(3)Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazul în care consiliile locale sau
judeţene hotărăsc vânzarea unui teren aflat în proprietatea privată a unităţii
administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate construcţii, constructorii de bunăcredinţă ai acestora beneficiază de un drept de preempţiune la cumpărarea
terenului aferent construcţiilor. Preţul de vânzare se stabileşte pe baza unui
raport de evaluare, aprobat de consiliul local sau judeţean, după caz.
(4)Proprietarii construcţiilor prevăzute la alin. (3) sunt notificaţi în termen de 15
zile asupra hotărârii consiliului local sau judeţean şi îşi pot exprima opţiunea de
cumpărare în termen de 15 zile de la primirea notificării.
Art. 124
Consiliile locale şi consiliile judeţene pot da în folosinţă gratuită, pe termen
limitat, bunuri mobile şi imobile proprietate publică sau privată locală ori
judeţeană, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară
activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.

SECŢIUNEA 2: Lucrările publice

Art. 125
Consiliile locale sau consiliile judeţene pot contracta prin licitaţie efectuarea de
lucrări şi servicii de utilitate publică, în limita sumelor aprobate prin bugetul local,
respectiv judeţean.
Art. 126
Lucrările de construcţii şi reparaţii de interes public, finanţate din bugetele
comunelor, oraşelor, municipiilor sau judeţelor, se execută numai pe baza unor
documentaţii tehnico-economice avizate sau aprobate, după caz, de consiliul
local ori de consiliul judeţean şi numai pe baza unei licitaţii publice, în limitele şi
în condiţiile prevăzute de lege.
Art. 127
Documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului privind comuna, oraşul,
municipiul şi judeţul se elaborează, se aprobă şi se finanţează în conformitate cu
prevederile legii.

CAPITOLUL XIII: Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 128
Consilierii locali sau judeţeni, după caz, primarii, viceprimarii, primarul general al
municipiului Bucureşti, primarii şi viceprimarii subdiviziunilor administrativteritoriale, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, secretarii unităţilor
administrativ-teritoriale şi personalul din aparatul de specialitate al primarului,
respectiv al consiliului judeţean, răspund, după caz, contravenţional,
administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce
le revin, în condiţiile legii.
Art. 129
Judeţul Ilfov are reşedinţa în municipiul Bucureşti.
Art. 130
Prevederile art. 57 alin. (4) şi ale art. 101 alin. (3) privind eliberarea din funcţie
a viceprimarilor, a preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene se aplică
după alegerile autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2008.
Art. 131
Prevederile art. 19, art. 39 alin. (7) şi ale art. 76 alin. (2)-(4) sunt aplicabile şi în
cazul în care, din diferite motive, după intrarea în vigoare a prezentei legi,
ponderea cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale scade sub procentul
prevăzut la art. 19.
Art. 132: ****)
Denumirea aparat propriu de specialitate se înlocuieşte, în cuprinsul tuturor
actelor normative în vigoare, cu denumirea aparat de specialitate. Denumirea

aparat propriu de specialitate al consiliului local se înlocuieşte, în cuprinsul
tuturor actelor normative în vigoare, cu denumirea aparat de specialitate al
primarului. Denumirea servicii descentralizate ale ministerelor se înlocuieşte, în
cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, cu denumirea servicii publice
deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale
administraţiei publice centrale.
Art. 133
(1)Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
(2)Pe aceeaşi dată se abrogă Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 18 aprilie 1996,
cu modificările ulterioare, art. 15 alin. (2) lit. d) şi art. 18 alin. (2) teza II din
Legea nr. 393/2004*****) privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, cu modificările
ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
-****NOTĂ:
1.Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 286/2006 pentru
modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, care
nu este încorporat în textul republicat al Legii nr. 215/2001 şi care se aplică, în
continuare, ca dispoziţii proprii ale Legii nr. 286/2006:
"Art. II
(1) Secretarii comunelor care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu au
studii superioare îşi pot păstra funcţia publică cu obligaţia ca, în termen de 3 ani
de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să absolve o formă de învăţământ
superior de lungă durată în specialitatea ştiinţe juridice sau administraţie publică,
sub sancţiunea eliberării din funcţie.
(2) Până la data de 31 decembrie 2006, sub sancţiunea încetării raportului de
serviciu, aceştia vor prezenta documente care dovedesc situaţia lor şcolară, care
să le permită îndeplinirea în termen a obligaţiei prevăzute mai sus."
_____
*) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 286 din 29 iunie 2006 pentru
modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 18 iulie 2006, şi
rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 13 septembrie
2006, dându-se textelor o nouă numerotare.
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 a fost publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001 şi, ulterior adoptării, a
mai fost modificată şi completată prin:
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2001 pentru completarea art. 152
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 25 mai 2001, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 738/2001, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 802 din 14 decembrie 2001;
- Legea nr. 216/2002 pentru modificarea alin. (1) al art. 103 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 288 din 29 aprilie 2002;
- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003;

- Legea nr. 141/2004 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei
publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 396 din 4 mai 2004, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
410 din 7 mai 2004;
- Legea nr. 340/2004 privind instituţia prefectului, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 658 din 21 iulie 2004;
- Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004.
**) Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 453 din 25 mai 2006.
***) Sintagma "membrilor acestuia" se referă la consilierii locali, membri ai
consiliului local.
****) Fost art. 1562, introdus prin Legea nr. 286/2006, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 18 iulie 2006.
*****) Abrogarea art. 15 alin. (2) lit. d) şi art. 18 alin. (2) teza II din Legea nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali a fost dispusă prin pct. 111 al art. I din
Legea nr. 286/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621
din 18 iulie 2006.
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