CAP. II
Consiliile locale
SECłIUNEA 1
Constituirea consiliului local
ART. 28
Consiliile locale sunt compuse din consilieri locali aleşi prin vot
universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiŃiile stabilite de
legea pentru alegerea autoritãŃilor administraŃiei publice locale.
ART. 29
(1) Numãrul membrilor fiecãrui consiliu local se stabileşte prin ordin al
prefectului, în funcŃie de numãrul locuitorilor comunei, oraşului sau
municipiului, raportat de Institutul NaŃional de Statistica la data de 1
ianuarie a anului în curs sau, dupã caz, la data de 1 iulie a anului care
preceda alegerile, dupã cum urmeazã:
*T*
─────────────────────────────────────────────────────────
Numãrul locuitorilor comunei,
Numãrul
oraşului sau ai municipiului
consilierilor
─────────────────────────────────────────────────────────
- pana la 3.000
9
- între 3.001 şi 5.000
11
- între 5.001 şi 10.000
13
- între 10.001 şi 20.000
15
- între 20.001 şi 50.000
17
- între 50.001 şi 100.000
19
- între 100.001 şi 200.000
21
- între 200.001 şi 300.000
23
- între 300.001 şi 400.000
25
- peste 400.000
27
─────────────────────────────────────────────────────────
*ST*
(2) Consiliul General al Municipiului Bucureşti este compus din 31 de
consilieri locali.
(3) Numãrul membrilor consiliilor locale ale sectoarelor municipiului
Bucureşti se stabileşte în funcŃie de numãrul locuitorilor sectoarelor
respective, potrivit alin. (1).
ART. 30
(1) Validarea alegerii consilierilor se face de cãtre judecãtoria în raza
cãreia se afla unitatea administrativ-teritorialã, de cãtre un judecãtor
desemnat de preşedintele instanŃei. Cererea de validare a consilierilor
locali se depune în termen de 3 zile de la data constatãrii rezultatelor
alegerilor, în condiŃiile legii.
(2) Cererea introdusã potrivit alin. (1) se judeca în şedinŃa publica, fãrã
citarea pãrŃilor.
(3) Cererea se judeca de urgenta şi cu precãdere, în termen de 10 zile de
la data depunerii, prin hotãrâre executorie.
(4) Hotãrârea prevãzutã la alin. (3) estre supusã cãilor de atac prevãzute
în cadrul procedurii contencioase, instanta pronunŃându-se în termen de 10
zile de la data introducerii cererii de apel sau de recurs, dupã caz.
(5) Invalidarea mandatului intervine în cazul în care se constata
încãlcarea condiŃiilor de eligibilitate sau dacã alegerea consilierului s-a
fãcut prin frauda electoralã, constatatã în condiŃiile legii.

(6) Pentru validarea mandatelor candidaŃilor declaraŃi supleanŃi este
aplicabilã aceeaşi procedura. Pot fi validati numai candidaŃii declaraŃi
supleanŃi care, la data validãrii, fac dovada faptului ca sunt înscrişi în
partidul politic, alianta politica sau alianta electoralã pe a carei lista au
candidat în alegeri.
ART. 31
(1) Constituirea consiliilor locale se face în termen de 25 de zile de la
data desfãşurãrii alegerilor. Convocarea consilierilor locali aleşi şi
validati în funcŃie se face de cãtre prefect, în maximum 5 zile de la
pronunŃarea hotãrârii de validare, în condiŃiile art. 30. La şedinŃa de
constituire participa prefectul sau reprezentantul sau, precum şi primarul
sau, dupã caz, candidatul declarat câştigãtor la alegerile pentru funcŃia de
primar.
(2) ŞedinŃa se desfãşoarã în condiŃii legale dacã participa cel puŃin
majoritatea consilierilor locali aleşi şi validati. În cazul în care nu se
poate asigura aceasta majoritate, şedinŃa se va organiza, în aceleaşi
condiŃii, peste 3 zile, la convocarea prefectului. Dacã nici la a doua
convocare reuniunea nu este legal constituitã, se va proceda la o noua
convocare de cãtre prefect, peste alte 3 zile, în aceleaşi condiŃii.
(3) În situaŃia în care consiliul local nu se poate reuni nici la a treia
convocare din cauza absentei nemotivate a consilierilor locali, instanta va
declara vacante, prin hotãrâre, locurile consilierilor locali aleşi care au
lipsit nemotivat la oricare dintre cele 3 convocãri. Sesizarea instanŃei se
face de cãtre prefect în maximum 3 zile de la data şedinŃei, pe baza
procesului-verbal al şedinŃei, întocmit de secretarul unitãŃii administrativteritoriale. Hotãrârea instanŃei se pronunŃa în maximum 3 zile de la primirea
sesizãrii din partea prefectului şi poate fi atacatã cu recurs la instanta
competenta. În cazul în care locurile declarate vacante, potrivit procedurii
de mai sus, nu pot fi ocupate cu supleanŃii înscrişi pe listele de candidaŃi
respective, potrivit legii, se organizeazã alegeri parŃiale pentru
completare, în termen de 90 de zile.
(4) Lucrãrile şedinŃei de constituire sunt conduse de cel mai în varsta
consilier local, ajutat de cei mai tineri 2 consilieri locali, cu asistenta
de specialitate a secretarului unitãŃii administrativ-teritoriale, care
întocmeşte şi procesul-verbal al şedinŃei.
(5) Absenta consilierilor locali de la şedinŃa de constituire este
consideratã motivatã dacã se face dovada ca aceasta a intervenit din cauza
unei boli sau a unor evenimente de forta majorã care au fãcut imposibila
prezenta acestora.
ART. 32
(1) Consilierii locali ale cãror mandate au fost validate depun în fata
consiliului local urmãtorul jurãmânt în limba romana: "Jur sa respect
ConstituŃia şi legile tarii şi sa fac, cu buna-credinŃa, tot ceea ce sta în
puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei (oraşului,
municipiului, judeŃului)... Asa sa-mi ajute Dumnezeu!"
(2) Consilierii locali care refuza sa depunã jurãmântul sunt consideraŃi
demisionaŃi de drept.
(3) Jurãmântul poate fi depus şi fãrã formula religioasã.
ART. 33
În cazul în care consilierul local declarat ales renunŃa la mandat înainte
de validare sau refuza sa depunã jurãmântul, se supune validãrii mandatul
primului supleant înscris pe lista partidului politic, a aliantei politice
sau a aliantei electorale respective, dacã pana la validarea mandatului
partidele şi aliantele politice confirma în scris apartenenŃa la partid. În
cazul în care locurile rãmase vacante nu pot fi completate cu supleanŃi,
conform legii, iar numãrul de consilieri locali se reduce sub jumãtate plus

unu, se vor organiza alegeri parŃiale pentru completare, în termen de 90 de
zile.
ART. 34
(1) Dupã validare, în şedinŃa de constituire a consiliului local,
consilierii locali depun jurãmântul prevãzut la art. 32.
(2) Consiliul local se declara legal constituit, dacã majoritatea
consilierilor locali validati au depus jurãmântul. Constituirea consiliului
local se constata prin hotãrâre, adoptatã cu votul majoritãŃii consilierilor
locali validati.
ART. 35
(1) Dupã declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre
membrii sãi, prin hotãrâre adoptatã cu votul deschis al majoritãŃii
consilierilor locali în funcŃie, un preşedinte de şedinŃa, pe o perioada de
cel mult 3 luni, care va conduce şedinŃele consiliului şi va semna hotãrârile
adoptate de acesta.
(2) Consilierul local ales în condiŃiile alin. (1) poate fi schimbat din
funcŃie, la initiativa a cel puŃin unei treimi din numãrul consilierilor
locali, prin votul majoritãŃii consilierilor locali în funcŃie.
SECłIUNEA a 2-a
AtribuŃiile consiliului local
ART. 36
(1) Consiliul local are initiativa şi hotãrãşte, în condiŃiile legii, în
toate problemele de interes local, cu excepŃia celor care sunt date prin lege
în competenta altor autoritãŃi ale administraŃiei publice locale sau
centrale.
(2) Consiliul local exercita urmãtoarele categorii de atribuŃii:
a) atribuŃii privind organizarea şi funcŃionarea aparatului de specialitate
al primarului, ale instituŃiilor şi serviciilor publice de interes local şi
ale societãŃilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;
b) atribuŃii privind dezvoltarea economico-socialã şi de mediu a comunei,
oraşului sau municipiului;
c) atribuŃii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei,
oraşului sau municipiului;
d) atribuŃii privind gestionarea serviciilor furnizate cãtre cetãŃeni;
e) atribuŃii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern şi
extern.
(3) În exercitarea atribuŃiilor prevãzute la alin. (2) lit. a), consiliul
local:
a) aproba statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi
regulamentul de organizare şi funcŃionare a consiliului local;
b) aproba, în condiŃiile legii, la propunerea primarului, înfiinŃarea,
organizarea şi statul de funcŃii ale aparatului de specialitate al
primarului, ale instituŃiilor şi serviciilor publice de interes local, precum
şi reorganizarea şi statul de funcŃii ale regiilor autonome de interes local;
c) exercita, în numele unitãŃii administrativ-teritoriale, toate drepturile
şi obligaŃiile corespunzãtoare participatiilor deŃinute la societãŃi
comerciale sau regii autonome, în condiŃiile legii.
(4) În exercitarea atribuŃiilor prevãzute la alin. (2) lit. b), consiliul
local:
a) aproba, la propunerea primarului, bugetul local, virãrile de credite,
modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciŃiului
bugetar;
b) aproba, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea
împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publica localã prin

emisiuni de titluri de valoare, în numele unitãŃii administrativ-teritoriale,
în condiŃiile legii;
c) stabileşte şi aproba impozitele şi taxele locale, în condiŃiile legii;
d) aproba, la propunerea primarului, documentaŃiile tehnico-economice
pentru lucrãrile de investiŃii de interes local, în condiŃiile legii;
e) aproba strategiile privind dezvoltarea economicã, socialã şi de mediu a
unitãŃii administrativ-teritoriale;
f) asigura realizarea lucrãrilor şi ia mãsurile necesare implementarii şi
conformarii cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare
europeanã în domeniul protecŃiei mediului şi gospodãririi apelor pentru
serviciile furnizate cetãŃenilor.
(5) În exercitarea atribuŃiilor prevãzute la alin. (2) lit. c), consiliul
local:
a) hotãrãşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor
proprietate publica a comunei, oraşului sau municipiului, dupã caz, precum şi
a serviciilor publice de interes local, în condiŃiile legii;
b) hotãrãşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate
privatã a comunei, oraşului sau municipiului, dupã caz, în condiŃiile legii;
c) avizeazã sau aproba, în condiŃiile legii, documentaŃiile de amenajare a
teritoriului şi urbanism ale localitãŃilor;
d) atribuie sau schimba, în conditiile legii, denumiri de strãzi, de pieŃe
şi de obiective de interes public local.
(6) În exercitarea atribuŃiilor prevãzute la alin. (2) lit. d), consiliul
local:
a) asigura, potrivit competentelor sale şi în condiŃiile legii, cadrul
necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
1. educaŃia;
2. serviciile sociale pentru protecŃia copilului, a persoanelor cu
handicap, a persoanelor varstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri
aflate în nevoie socialã;
3. sãnãtatea;
4. cultura;
5. tineretul;
6. sportul;
7. ordinea publica;
8. situaŃiile de urgenta;
9. protecŃia şi refacerea mediului;
10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice
şi de arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice şi rezervaŃiilor
naturale;
11. dezvoltarea urbana;
12. evidenta persoanelor;
13. podurile şi drumurile publice;
14. serviciile comunitare de utilitate publica: alimentare cu apa, gaz
natural, canalizare, salubrizare, energie termica, iluminat public şi
transport public local, dupã caz;
15. serviciile de urgenta de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;
16. activitãŃile de administraŃie social-comunitara;
17. locuintele sociale şi celelalte unitãŃi locative aflate în proprietatea
unitãŃii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;
18. punerea în valoare, în interesul comunitãŃii locale, a resurselor
naturale de pe raza unitãŃii administrativ-teritoriale;
19. alte servicii publice stabilite prin lege;
b) hotãrãşte acordarea unor sporuri şi altor facilitãŃi, potrivit legii,
personalului sanitar şi didactic;
c) sprijinã, în condiŃiile legii, activitatea cultelor religioase;

d) poate solicita informãri şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la
şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publica de
interes local;
e) aproba construirea locuinŃelor sociale, criteriile pentru repartizarea
locuinŃelor sociale şi a utilitãŃilor locative aflate în proprietatea sau în
administrarea sa;
f) poate solicita informãri şi rapoarte specifice de la primar şi de la
şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publica de
interes local.
(7) În exercitarea atribuŃiilor prevãzute la alin. (2) lit. e), consiliul
local:
a) hotãrãşte, în condiŃiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane
juridice romane sau strãine, în vederea finanŃãrii şi realizãrii în comun a
unor acŃiuni, lucrãri, servicii sau proiecte de interes public local;
b) hotãrãşte, în condiŃiile legii, infratirea comunei, oraşului sau
municipiului cu unitãŃi administrativ-teritoriale din alte tari;
c) hotãrãşte, în condiŃiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unitãŃi
administrativ-teritoriale din Ńara sau din strãinãtate, precum şi aderarea la
asociaŃii naŃionale şi internaŃionale ale autoritãŃilor administraŃiei
publice locale, în vederea promovãrii unor interese comune.
(8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice romane sau strãine cu
merite deosebite titlul de cetãŃean de onoare al comunei, oraşului sau
municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se
stabilesc şi condiŃiile retragerii titlului conferit.
(9) Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuŃii stabilite prin lege.
ART. 37
Persoanele împuternicite sa reprezinte interesele unitãŃii administrativteritoriale în societãŃi comerciale, regii autonome de interes local,
asociaŃii de dezvoltare intercomunitara şi alte organisme de cooperare sau
parteneriat sunt desemnate prin hotãrâre a consiliului local, în condiŃiile
legii, respectându-se configuraŃia politica de la ultimele alegeri locale.
SECłIUNEA a 3-a
FuncŃionarea consiliului local
ART. 38
(1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi
prelungit, prin lege organicã, în caz de rãzboi sau catastrofa.
(2) Consiliul local isi exercita mandatul de la data constituirii pana la
data declarãrii ca legal constituit a consiliului nou-ales.
ART. 39
(1) Consiliul local se întruneşte în şedinŃe ordinare, lunar, la convocarea
primarului.
(2) Consiliul local se poate întruni şi în şedinŃe extraordinare, la
cererea primarului sau a cel puŃin unei treimi din numãrul membrilor
consiliului.
(3) Convocarea consiliului local se face în scris, prin intermediul
secretarului unitãŃii administrativ-teritoriale, cu cel puŃin 5 zile înainte
şedinŃelor ordinare sau cu cel puŃin 3 zile înainte de şedinŃele
extraordinare. Odatã cu notificarea convocãrii, sunt puse la dispoziŃie
consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi.
(4) În caz de forta majorã şi de maxima urgenta pentru rezolvarea
intereselor locuitorilor comunei, oraşului sau municipiului sau în alte
situaŃii stabilite de regulamentul de organizare şi funcŃionare a consiliului
local, convocarea consiliului local se poate face de îndatã.
(5) În invitaŃia la şedinŃa se vor preciza data, ora, locul desfãşurãrii şi

ordinea de zi a acesteia.
(6) Ordinea de zi a şedinŃei consiliului local se aduce la cunostinta
locuitorilor comunei sau ai oraşului prin mass-media sau prin orice alt
mijloc de publicitate.
(7) În comunele sau oraşele în care cetãŃenii aparŃinând unei minoritãŃi
naŃionale au o pondere de peste 20% din numãrul locuitorilor ordinea de zi se
aduce la cunostinta publica şi în limba maternã a cetãŃenilor aparŃinând
minoritãŃii respective.
(8) În toate cazurile convocarea se consemneazã în procesul-verbal al
şedinŃei.
ART. 40
(1) ŞedinŃele consiliului local se desfãşoarã legal în prezenta majoritãŃii
consilierilor locali în funcŃie.
(2) Prezenta consilierilor locali la şedinŃa este obligatorie. Cazurile în
care absenta este motivatã se stabilesc prin regulamentul de organizare şi
funcŃionare a consiliului local. Consilierul local care absenteazã nemotivat
de doua ori consecutiv este sancŃionat, în condiŃiile regulamentului de
organizare şi funcŃionare a consiliului local.
ART. 41
ŞedinŃele consiliului local sunt conduse de un preşedinte de şedinŃa, ales
în condiŃiile prevãzute la art. 35.
ART. 42
(1) ŞedinŃele consiliului local sunt publice.
(2) Lucrãrile şedinŃelor se desfãşoarã în limba romana.
În consiliile locale în care consilierii locali aparŃinând unei minoritãŃi
naŃionale reprezintã cel puŃin o cincime din numãrul total, la şedinŃele de
consiliu se poate folosi şi limba maternã. În aceste cazuri se va asigura,
prin grija primarului, traducerea în limba romana. În toate cazurile,
documentele şedinŃelor de consiliu se întocmesc în limba romana.
(3) Dezbaterile din şedinŃele consiliului local, precum şi modul în care
şi-a exercitat votul fiecare consilier local se consemneazã într-un procesverbal, semnat de preşedintele de şedinŃa şi de secretarul unitãŃii
administrativ-teritoriale.
(4) Preşedintele de şedinŃa, împreunã cu secretarul unitãŃii administrativteritoriale isi asuma, prin semnatura, responsabilitatea veridicitatii celor
consemnate.
(5) La începutul fiecãrei şedinŃe, secretarul supune spre aprobare
procesul-verbal al şedinŃei anterioare. Consilierii locali au dreptul ca, în
cadrul şedinŃei, sa conteste conŃinutul procesului-verbal şi sa ceara
menŃionarea exactã a opiniilor exprimate în şedinŃa anterioarã.
(6) Procesul-verbal şi documentele care au fost dezbãtute în şedinŃa se
depun într-un dosar special al şedinŃei respective, care va fi numerotat,
semnat şi sigilat de preşedintele de şedinŃa şi de secretar, dupã aprobarea
procesului-verbal.
(7) În termen de 3 zile de la terminarea şedinŃei, secretarul unitãŃii
administrativ-teritoriale afişeazã la sediul primãriei şi, dupã caz, pe
pagina de internet a unitãŃii administrativ-teritoriale o copie a procesuluiverbal al şedinŃei.
ART. 43
(1) Ordinea de zi a şedinŃelor se aproba de consiliul local, la propunerea
celui care, în condiŃiile art. 39, a cerut întrunirea consiliului.
Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care
nu pot fi amânate pana la şedinŃa urmãtoare, şi numai cu votul majoritãŃii
consilierilor locali prezenŃi. Scoaterea unui proiect de hotãrâre de pe
proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul iniŃiatorului sau dacã
acesta nu îndeplineşte condiŃiile prevãzute la art. 44.

(2) În cazul neaprobarii ordinii de zi, în condiŃiile prevãzute la alin.
(1), nu se acorda indemnizaŃia cuvenitã consilierilor locali pentru şedinŃa
respectiva.
ART. 44
(1) Proiectele de hotãrâri înscrise pe ordinea de zi a şedinŃei consiliului
local nu pot fi dezbãtute dacã nu sunt însoŃite 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 excepŃia cazurilor
prevãzute la art. 39 alin. (2) şi (4).
(2) Dacã rapoartele prevãzute la alin. (1) nu sunt întocmite în termen de
30 de zile de la înregistrarea proiectului, acestea se considera implicit
favorabile.
ART. 45
(1) În exercitarea atribuŃiilor ce îi revin consiliul local adopta
hotãrâri, cu votul majoritãŃii membrilor prezenŃi, în afarã de cazurile în
care legea sau regulamentul de organizare şi funcŃionare a consiliului cere o
alta majoritate.
(2) Se adopta cu votul majoritãŃii consilierilor locali în funcŃie
urmãtoarele hotãrâri ale consiliului local:
a) hotãrârile privind bugetul local;
b) hotãrârile privind contractarea de împrumuturi, în condiŃiile legii;
c) hotãrârile prin care se stabilesc impozite şi taxe locale;
d) hotãrârile privind participarea la programe de dezvoltare judeteana,
regionala, zonala sau de cooperare transfrontaliera;
e) hotãrârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistica a
localitãŃilor şi amenajarea teritoriului;
f) hotãrârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritãŃi publice,
cu persoane juridice romane sau strãine.
(3) Hotãrârile privind patrimoniul se adopta cu votul a doua treimi din
numãrul total al consilierilor locali în funcŃie.
(4) Dacã bugetul local nu poate fi adoptat dupã doua şedinŃe consecutive,
care vor avea loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se va
desfasura pe baza bugetului anului precedent pana la adoptarea noului buget,
dar nu mai târziu de 45 de zile de la data publicãrii legii bugetului de stat
în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(5) Consiliul local stabileşte ca unele hotãrâri sa fie luate prin vot
secret. Hotãrârile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate
întotdeauna prin vot secret, cu excepŃiile prevãzute de lege. Procedurile de
votare vor fi stabilite prin regulamentul de organizare şi funcŃionare a
consiliului local.
(6) Proiectele de hotãrâri pot fi propuse de consilieri locali, de primar,
viceprimar sau de cetãŃeni. Redactarea proiectelor se face de cei care le
propun, cu sprijinul secretarului unitãŃii administrativ-teritoriale şi al
serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
ART. 46
(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotãrârilor
consilierul local care, fie personal, fie prin soŃ, sotie, afini sau rude
pana la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema
supusã dezbaterilor consiliului local.
(2) Hotãrârile adoptate de consiliul local cu încãlcarea dispoziŃiilor
alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constata de cãtre instanta de
contencios administrativ. AcŃiunea poate fi introdusã de orice persoana
interesatã.
ART. 47
Hotãrârile consiliului local se semneazã de preşedintele de şedinŃa, ales

în condiŃiile prevãzute la art. 35, şi se contrasemneazã, pentru legalitate,
de cãtre secretar. În cazul în care preşedintele de şedinŃa lipseşte sau
refuza sa semneze, hotãrârea consiliului local se semneazã de 3-5 consilieri
locali.
ART. 48
(1) Secretarul unitãŃii administrativ-teritoriale nu va contrasemna
hotãrârea în cazul în care considera ca aceasta este ilegala. În acest caz,
va depune în scris şi va expune consiliului local opinia sa motivatã, care va
fi consemnatã în procesul-verbal al şedinŃei.
(2) Secretarul unitãŃii administrativ-teritoriale va comunica hotãrârile
consiliului local primarului şi prefectului de îndatã, dar nu mai târziu de
10 zile lucrãtoare de la data adoptãrii.
(3) Comunicarea, însoŃitã de eventualele obiecŃii cu privire la legalitate,
se face în scris de cãtre secretar şi va fi înregistratã într-un registru
special destinat acestui scop.
ART. 49
(1) Hotãrârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de
la data aducerii lor la cunostinta publica, iar cele individuale, de la data
comunicãrii.
(2) Aducerea la cunostinta publica a hotãrârilor cu caracter normativ se
face în termen de 5 zile de la data comunicãrii oficiale cãtre prefect.
ART. 50
În unitãŃile administrativ-teritoriale în care cetãŃenii aparŃinând unei
minoritãŃi naŃionale au o pondere de peste 20% din numãrul locuitorilor
hotãrârile cu caracter normativ se aduc la cunostinta publica şi în limba
maternã a cetãŃenilor aparŃinând minoritãŃii respective, iar cele cu caracter
individual se comunica, la cerere, şi în limba maternã.
ART. 51
(1) În exercitarea mandatului, consilierii locali sunt în serviciul
colectivitãŃii locale.
(2) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului şi al
aparatului de specialitate, sa punã la dispoziŃie consilierilor locali, la
cererea acestora, în termen de cel mult 10 zile lucrãtoare, informaŃiile
necesare în vederea îndeplinirii mandatului.
(3) Consilierii locali sunt obligaŃi ca, în îndeplinirea mandatului, sa
organizeze periodic intalniri cu cetãŃenii şi sa acorde audiente.
(4) Fiecare consilier local, precum şi viceprimarul sunt obligaŃi sa
prezinte un raport anual de activitate, care va fi fãcut public prin grija
secretarului.
(5) Pentru participarea la şedinŃele consiliului local şi ale comisiilor de
specialitate, consilierul local primeşte o indemnizaŃie stabilitã în
condiŃiile legii.
(6) Consilierii locali au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le
efectueazã în îndeplinirea mandatului lor, în condiŃiile legii.
(7) Consiliul local poate hotãrî diminuarea cuantumului indemnizaŃiei
prevãzute la alin. (5) şi a cotei în care se face decontarea conform
prevederilor alin. (6), în concordanta cu posibilitãŃile de finanŃare.
ART. 52
La lucrãrile consiliului local pot asista şi lua cuvântul, fãrã drept de
vot, prefectul, preşedintele consiliului judeŃean sau reprezentanŃii
acestora, deputaŃii şi senatorii, miniştrii şi ceilalŃi membri ai Guvernului,
secretarii şi subsecretarii de stat, şefii serviciilor publice deconcentrate
ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale din unitãŃile
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 reprezentaŃi la şedinŃele de consiliu de un delegat sãtesc.
(2) Delegatul sãtesc este ales pe perioada mandatului consiliului local de
cãtre o adunare sãteascã, constituitã din câte un reprezentant al fiecãrei
familii, convocatã şi organizatã de primar şi desfasurata în prezenta
primarului sau viceprimarului.
(3) La discutarea problemelor privind satele respective delegaŃii sãteşti
vor fi invitaŃi în mod obligatoriu. Votul acestora are caracter consultativ.
(4) Delegatului sãtesc îi sunt aplicabile, în mod corespunzãtor,
prevederile art. 51 alin. (5) şi (6).
ART. 54
(1) Dupã constituire consiliul local isi organizeazã comisii de
specialitate, pe principalele domenii de activitate.
(2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.
(3) Comisiile de specialitate isi aleg câte un preşedinte şi un secretar.
(4) Comisiile de specialitate analizeazã şi avizeazã proiectele de hotãrâre
din domeniul lor de activitate.
(5) Comisiile de specialitate lucreazã în plen şi iau hotãrâri cu votul
majoritãŃii membrilor lor.
(6) Organizarea, funcŃionarea şi atribuŃiile comisiilor de specialitate se
stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcŃionare a consiliului local,
respectându-se configuraŃia politica rezultatã în urma alegerilor locale.
(7) Consiliile locale pot organiza, din proprie initiativa sau la
initiativa primarului, dupã caz, comisii speciale de analiza şi verificare,
pe perioada determinata. Componenta comisiei speciale de analiza şi
verificare, obiectivele şi perioada de desfãşurare a activitãŃilor acesteia
se stabilesc prin hotãrâre a consiliului local. Membrii comisiei acŃioneazã
în limitele stabilite prin hotãrâre.
SECłIUNEA a 4-a
Dizolvarea consiliului local
ART. 55
(1) Consiliul local se dizolva de drept sau prin referendum local.
Consiliul local se dizolva de drept:
a) în cazul în care acesta nu se întruneşte timp de doua luni consecutiv;
b) în cazul în care nu a adoptat în 3 şedinŃe ordinare consecutive nicio
hotãrâre;
c) în situaŃia în care numãrul consilierilor locali se reduce sub jumãtate
plus unu şi nu se poate completa prin supleanŃi.
(2) Primarul, viceprimarul, secretarul unitãŃii administrativ-teritoriale
sau orice alta persoana interesatã sesizeazã instanta de contencios
administrativ cu privire la cazurile prevãzute la alin. (1). Instanta
analizeazã situaŃia de fapt şi se pronunŃa cu privire la dizolvarea
consiliului local. Hotãrârea instanŃei este definitiva şi se comunica
prefectului.
(3) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat în
condiŃiile legii. Referendumul se organizeazã ca urmare a cererii adresate în
acest sens prefectului de cel puŃin 25% din numãrul cetãŃenilor cu drept de
vot înscrişi pe listele electorale ale unitãŃii administrativ-teritoriale.
(4) Cheltuielile pentru organizarea referendumului prevãzut la alin. (3) se
suporta din bugetul local.
(5) Referendumul local este organizat, în condiŃiile legii, de cãtre o
comisie numita prin ordin al prefectului, compusa dintr-un reprezentant al
prefectului, câte un reprezentant al primarului, al consiliului local şi al

consiliului judeŃean şi un judecãtor de la judecãtoria în a carei jurisdicŃie
se afla unitatea administrativ-teritorialã în cauza. Secretarul comisiei este
asigurat de instituŃia prefectului.
(6) Referendumul este valabil dacã s-au prezentat la urne cel puŃin
jumãtate plus unu din numãrul total al locuitorilor cu drept de vot.
Activitatea consiliului local înceteazã înainte de termen dacã s-au pronunŃat
în acest sens cel puŃin jumãtate plus unu din numãrul total al voturilor
valabil exprimate.
(7) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se
face de Guvern, la propunerea prefectului. Alegerile se organizeazã în termen
de maximum 90 de zile de la rãmânerea definitiva şi irevocabilã a hotãrârii
judecãtoreşti prin care s-a constatat dizolvarea consiliului local sau, dupã
caz, de la validarea rezultatului referendumului.
(8) Pana la constituirea noului consiliu local, primarul sau, în absenta
acestuia, secretarul unitãŃii administrativ-teritoriale va rezolva problemele
curente ale comunei, oraşului sau municipiului, potrivit competentelor şi
atribuŃiilor ce îi revin, potrivit legii.
(9) Consiliile locale pot organiza, din proprie initiativa sau din
initiativa primarului, dupã caz, comisii mixte formate din consilieri locali,
funcŃionari publici şi alŃi specialişti, pe perioada determinata. Componenta
comisiilor mixte, obiectivele şi perioada de desfãşurare a activitãŃii
acestora se stabilesc prin hotãrâri ale consiliilor locale. ŞedinŃele
comisiilor mixte sunt publice.
SECłIUNEA a 5-a
Suspendarea mandatului de consilier local
ART. 56
(1) Mandatul de consilier local se suspenda de drept numai în cazul în care
acesta a fost arestat preventiv. Mãsura arestãrii preventive se comunica de
îndatã de cãtre instanta de judecata prefectului care, prin ordin, constata
suspendarea mandatului.
(2) Suspendarea dureazã pana la încetarea situaŃiei prevãzute la alin. (1).
Ordinul de suspendare se comunica de îndatã consilierului local.
(3) În cazul în care consilierul local al cãrui mandat a fost suspendat a
fost gãsit nevinovat, acesta are dreptul la despãgubiri, în condiŃiile legii.

