
Acesta	este	actul	compus	(forma	care	include	abrogarea
actului)	creat	la	data	de	17	iulie	2019
	
			NOTA	ETO:	Acest	a	fost	abrogat	de	art.597	alin.(2)	lit.e)	din	OUG
57/2019,	cu	exceptia	art.	30-34,	55,	551,	art.	79	alin.	(1),	88,	89,	90,	99,
991,	101	si	art.	102	care	se	abroga	la	data	desfasurarii	alegerilor
pentru	alegerea	autoritatilor	administratiei	publice	locale	care	se
organizeaza	începând	cu	anul	2020;
	

LEGE	nr.	215
(republicare	1)

administratiei	publice	locale	nr.	215/2001
	
	

			CAPITOLUL	II
		Consiliile	locale
			SECTIUNEA	1

		Constituirea	consiliului	local

			
			Jurisprudenta	Art.	30.
				Art.	30.	-	(1)	Constituirea	consiliilor	locale	se	face	in	termen	de	20
de	zile	de	la	data	desfasurarii	alegerilor,	dupa	indeplinirea	prevederilor
art.	38	alin.	(1)	si	(11)	din	Legea	nr.	334/2006	privind	finantarea
partidelor	politice	si	a	campaniilor	electorale,	cu	modificarile	si
completarile	ulterioare.	Convocarea	consilierilor	declarati	alesi	pentru
sedinta	de	constituire	se	face	de	catre	prefect.	La	sedinta	de
constituire	pot	participa	prefectul	sau	reprezentantul	sau,	precum	si
primarul,	chiar	daca	procedura	de	validare	a	mandatului	acestuia	nu	a
fost	finalizata.
			Modificat	de	art.	I.	pct.	1	din	O.U.G.	66/2008
				(2)	Sedinta	este	legal	constituita	daca	participa	cel	putin	doua	treimi
din	numarul	consilierilor	alesi.	In	cazul	in	care	nu	se	poate	asigura
aceasta	majoritate,	sedinta	se	va	organiza,	in	aceleasi	conditii,	peste	3
zile,	la	convocarea	prefectului.	Daca	nici	la	a	doua	convocare
reuniunea	nu	este	legal	constituita,	se	va	proceda	la	o	noua	convocare
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de	catre	prefect,	peste	alte	3	zile,	in	aceleasi	conditii.
				(3)	In	situatia	in	care	consiliul	local	nu	se	poate	reuni	nici	la	aceasta
ultima	convocare,	din	cauza	absentei,	fara	motive	temeinice,	a
consilierilor,	prefectul	va	declara	vacante,	prin	ordin,	locurile
consilierilor	alesi	care	au	lipsit	nemotivat	de	la	cele	3	convocari
anterioare,	daca	acestia	nu	pot	fi	inlocuiti	de	supleantii	inscrisi	pe
listele	de	candidati	respective,	organizandu-se	alegeri	pentru
completare,	in	termen	de	30	de	zile,	in	conditiile	Legii	privind	alegerea
autoritatilor	administratiei	publice	locale.
					(4)	Ordinul	prefectului	prin	care	se	declara	vacante	locurile
consilierilor	care	au	lipsit	nemotivat	poate	fi	atacat	de	cei	in	cauza	la
instanta	de	contencios	administrativ,	in	termen	de	5	zile	de	la
comunicare.	Hotararea	instantei	este	definitiva.
Modificat	prin	Legea	76/2012	(in	vigoare	din	15	februarie	2013)
				(5)	Absenta	consilierilor	de	la	sedinta	de	constituire	este
considerata	motivata	daca	se	face	dovada	ca	aceasta	a	intervenit	din
cauza	unei	boli	care	a	necesitat	spitalizarea	sau	a	facut	imposibila
prezenta	acestora,	a	unei	deplasari	in	strainatate	in	interes	de	serviciu
sau	a	unor	evenimente	de	forta	majora."
			Modificat	de	art.III	pct.2	din	OUG	20/2008
			
			Jurisprudenta	Art.	31.
"Art.	31.	-	(1)	Lucrarile	sedintei	de	constituire	sunt	conduse	de	cel	mai
in	varsta	consilier,	asistat	de	2	consilieri	dintre	cei	mai	tineri.
				(2)	Pentru	validarea	mandatelor,	consiliile	locale	aleg	prin	vot
deschis,	dintre	membrii	lor,	pe	intreaga	durata	a	mandatului,	o	comisie
de	validare	alcatuita	din	3-5	consilieri.
				(3)	Comisia	de	validare	examineaza	legalitatea	alegerii	fiecarui
consilier	si	propune	consiliului	local	validarea	sau	invalidarea
mandatelor.
				(4)	Comisia	de	validare	va	propune	invalidarea	alegerii	unui
consilier	numai	in	cazul	in	care	se	constata	incalcarea	conditiilor	de
eligibilitate	sau	daca	alegerea	consilierului	s-a	facut	prin	frauda
electorala,	constatata	in	conditiile	Legii	privind	alegerea	autoritatilor
administratiei	publice	locale.
				(5)	Validarea	sau	invalidarea	mandatelor	se	face,	in	ordine
alfabetica,	cu	votul	deschis	al	majoritatii	consilierilor	prezenti	la
sedinta.	Persoana	al	carei	mandat	este	supus	validarii	sau	invalidarii
nu	participa	la	vot."
						Modificat	de	art.III	pct.3	din	OUG	20/2008
			Jurisprudenta	Art.	311.
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		"Art.	311.	-	(1)	Hotararea	de	validare	sau	invalidare	a	mandatelor
poate	fi	atacata	de	cei	interesati	la	instanta	de	contencios
administrativ	in	termen	de	5	zile	de	la	adoptare	sau,	in	cazul	celor
absenti	de	la	sedinta,	de	la	comunicare.
				(2)	Instanta	de	contencios	administrativ	se	pronunta	in	cel	mult	30
de	zile.	In	acest	caz,	procedura	prealabila	nu	se	mai	efectueaza,	iar
hotararea	primei	instante	este	definitiva.
									Modificat	prin	Legea	76/2012	(in	vigoare	din	15	februarie	2013)
							Completat	de	art.III	pct.4	din	OUG	20/2008
			Jurisprudenta	Art.	32.
			Art.	32.	-	(1)	Consilierii	locali	ale	caror	mandate	au	fost	validate	depun	in
fata	consiliului	local	urmatorul	juramant	in	limba	romana:	"Jur	sa	respect
Constitutia	si	legile	tarii	si	sa	fac,	cu	buna-credinta,	tot	ceea	ce	sta	in	puterile
si	priceperea	mea	pentru	binele	locuitorilor	comunei	(orasului,	municipiului,
judetului)...	Asa	sa-mi	ajute	Dumnezeu!"
			(2)	Consilierii	locali	care	refuza	sa	depuna	juramantul	sunt	considerati
demisionati	de	drept.
			(3)	Juramantul	poate	fi	depus	si	fara	formula	religioasa.
			Jurisprudenta	Art.	33.
			Art.	33.	-	In	cazul	in	care	consilierul	local	declarat	ales	renunta	la	mandat
inainte	de	validare	sau	refuza	sa	depuna	juramantul,	se	supune	validarii
mandatul	primului	supleant	inscris	pe	lista	partidului	politic,	a	aliantei	politice
sau	a	aliantei	electorale	respective,	daca	pana	la	validarea	mandatului
partidele	si	aliantele	politice	confirma	in	scris	apartenenta	la	partid.	In	cazul
in	care	locurile	ramase	vacante	nu	pot	fi	completate	cu	supleanti,	conform
legii,	iar	numarul	de	consilieri	locali	se	reduce	sub	jumatate	plus	unu,	se	vor
organiza	alegeri	partiale	pentru	completare,	in	termen	de	90	de	zile.
			Jurisprudenta	Art.	34.
			Art.	34.	-	(1)	Dupa	validare,	in	sedinta	de	constituire	a	consiliului	local,
consilierii	locali	depun	juramantul	prevazut	la	art.	32.
			(2)	Consiliul	local	se	declara	legal	constituit,	daca	majoritatea	consilierilor
locali	validati	au	depus	juramantul.	Constituirea	consiliului	local	se	constata
prin	hotarare,	adoptata	cu	votul	majoritatii	consilierilor	locali	validati.
				"(3)	Exercitarea	mandatului	consiliului	local	debuteaza	la	data
adoptarii	hotararii	prevazuta	la	alin.	(2).	Durata	mandatului	consiliului
local	reprezinta	durata	intre	data	de	constituire	a	consiliului	local,	in
urma	desfasurarii	alegerilor	locale	generale,	si	ziua	anterioara	datei	de
constituire	a	noului	consiliu	local,	ca	urmare	a	desfasurarii	unor	noi
alegeri	locale	generale."
			Completat	de	art.I	pct.1	din	Legea	138/2019
						Jurisprudenta	Art.	55.		
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			Art.	55.	-	(1)	Consiliul	local	se	dizolva	de	drept	sau	prin	referendum	local.
Consiliul	local	se	dizolva	de	drept:
		"a)	in	cazul	in	care	acesta	nu	se	intruneste	timp	de	doua	luni	de
mandat	consecutiv,	desi	a	fost	convocat	conform	prevederilor	legale;"
			Modificat	de	art.I	pct.2	din	Legea	138/2019
			b)	in	cazul	in	care	nu	a	adoptat	in	3	sedinte	ordinare	consecutive	nicio
hotarare;
			c)	in	situatia	in	care	numarul	consilierilor	locali	se	reduce	sub	jumatate	plus
unu	si	nu	se	poate	completa	prin	supleanti.
		"(11)	Luna	de	mandat	a	consiliului	local	avuta	in	vedere	pentru
indeplinirea	conditiilor	prevazute	la	alin.	(1)	lit.	a)	si	b)	este,	de	regula,
diferita	fata	de	luna	calendaristica."
			Completat	de	art.I	pct.3	din	Legea	138/2019
			(2)	Primarul,	viceprimarul,	secretarul	unitatii	administrativ-
teritoriale,	prefectul	sau	orice	alta	persoana	interesata	poate	sa
sesizeze	instanta	de	contencios	administrativ	cu	privire	la	cazurile
prevazute	la	alin.	(1).	Instanta	analizeaza	situatia	de	fapt	si	se
pronunta	cu	privire	la	dizolvarea	consiliului	local.	Hotararea	instantei
este	definitiva	si	se	comunica	prefectului.
			Modificat	de	Art.	I	pct.	2	din	Legea	nr.	59/2010
			(3)	Consiliul	local	poate	fi	dizolvat	prin	referendum	local,	organizat	in
conditiile	legii.	Referendumul	se	organizeaza	ca	urmare	a	cererii	adresate	in
acest	sens	prefectului	de	cel	putin	25%	din	numarul	cetatenilor	cu	drept	de
vot	inscrisi	pe	listele	electorale	ale	unitatii	administrativ-teritoriale.
			(4)	Cheltuielile	pentru	organizarea	referendumului	prevazut	la	alin.	(3)	se
suporta	din	bugetul	local.
			(5)	Referendumul	local	este	organizat,	in	conditiile	legii,	de	catre	o	comisie
numita	prin	ordin	al	prefectului,	compusa	dintr-un	reprezentant	al	prefectului,
cate	un	reprezentant	al	primarului,	al	consiliului	local	si	al	consiliului	judetean
si	un	judecator	de	la	judecatoria	in	a	carei	jurisdictie	se	afla	unitatea
administrativ-teritoriala	in	cauza.	Secretarul	comisiei	este	asigurat	de
institutia	prefectului.
			(6)	Referendumul	este	valabil	daca	s-au	prezentat	la	urne	cel	putin	jumatate
plus	unu	din	numarul	total	al	locuitorilor	cu	drept	de	vot.	Activitatea
consiliului	local	inceteaza	inainte	de	termen	daca	s-au	pronuntat	in	acest	sens
cel	putin	jumatate	plus	unu	din	numarul	total	al	voturilor	valabil	exprimate.
	
Legea	76/2012
Art.55	alin.(7)	abrogat	de	art.137	pct.3	din	Legea	115/2015
			(8)	Pana	la	constituirea	noului	consiliu	local,	primarul	sau,	in	absenta
acestuia,	secretarul	unitatii	administrativ-teritoriale	va	rezolva	problemele
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curente	ale	comunei,	orasului	sau	municipiului,	potrivit	competentelor	si
atributiilor	ce	ii	revin,	potrivit	legii.
				(81)	In	situatia	exceptionala	in	care	primarul	se	afla	in
imposibilitatea	exercitarii	mandatului	in	conformitate	cu	prevederile
art.	60	sau	art.	69-71,	consiliul	local	este	dizolvat	in	conditiile	alin.	(1)-
(6),	iar	functia	de	secretar	al	unitatii	administrativ-teritoriale	este
vacanta,	prefectul	numeste	prin	ordin	o	persoana	prin	detasare	in
conditiile	art.	89	alin.	(1)	si	(2)	si,	dupa	caz,	art.	92	din	Legea	nr.
188/1999	privind	Statutul	functionarilor	publici,	republicata,	cu
modificarile	si	completarile	ulterioare,	care	sa	exercite	atributiile	de
secretar	al	unitatii	administrativ-teritoriale	pentru	a	rezolva
problemele	curente	ale	comunei,	orasului	sau	municipiului,	pana	la
ocuparea	functiei	publice	de	conducere	de	secretar	in	conformitate	cu
prevederile	legislatiei	privind	functia	publica	si	functionarii	publici.
		Completat	de	art.I	pct.1	din	OUG	14/2015
			(82)	Persoana	desemnata	potrivit	prevederilor	alin.	(81)	trebuie	sa
indeplineasca	conditiile	de	studii	si	vechime	in	specialitatea	studiilor
in	conditiile	prezentei	legi	si	ale	legislatiei	privind	functia	publica	si
functionarii	publici.
		Completat	de	art.I	pct.1	din	OUG	14/2015
			(83)	In	situatia	prevazuta	la	alin.	(81),	prefectul	trebuie	sa	solicite	cu
celeritate	Agentiei	Nationale	a	Functionarilor	Publici	organizarea
concursului	pentru	ocuparea	functiei	de	conducere	de	secretar	al
comunei,	orasului	sau	municipiului,	dupa	caz,	in	conditiile	legii.
		Completat	de	art.I	pct.1	din	OUG	14/2015
			(84)	Numirea	in	functia	de	secretar	al	comunei,	orasului	sau
municipiului,	dupa	caz,	se	face,	in	situatia	prevazuta	la	alin.	(83),	de
catre	prefect,	la	propunerea	Agentiei	Nationale	a	Functionarilor
Publici.
				Completat	de	art.I	pct.1	din	OUG	14/2015
			(9)	Consiliile	locale	pot	organiza,	din	proprie	initiativa	sau	din	initiativa
primarului,	dupa	caz,	comisii	mixte	formate	din	consilieri	locali,	functionari
publici	si	alti	specialisti,	pe	perioada	determinata.	Componenta	comisiilor
mixte,	obiectivele	si	perioada	de	desfasurare	a	activitatii	acestora	se	stabilesc
prin	hotarari	ale	consiliilor	locale.	Sedintele	comisiilor	mixte	sunt	publice.
	
		Art.	551.	-	(1)	In	cazul	dizolvarii	consiliului	local	in	conditiile	art.	55
alin.	(1)	lit.	a)	si	b),	acesta	se	reconstituie	din	membrii	supleanti,
convocarea	consilierilor	supleanti	fiind	facuta	de	catre	prefect.
			(2)	Sedinta	de	reconstituire	este	legal	intrunita	daca	la	aceasta
participa	un	numar	de	membri	supleanti	mai	mare	decat	jumatate	plus
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unu	din	numarul	total	al	consilierilor	din	consiliul	local	respectiv.
			(3)	Prevederile	art.	30	alin.	(2)-(5)	si	ale	art.	31-35	se	aplica
corespunzator.
			Completat	de	art.III	pct.1	din	OUG	41/2015
	
			Art.	79.	-	(1)	Sectoarele	municipiului	Bucuresti	au	cate	un	primar	si	un
viceprimar,	iar	municipiul	Bucuresti	are	un	primar	general	si	2	viceprimari.	

Legea	35/2008	
	

			Art.	88.	-	(1)	Numarul	membrilor	fiecarui	consiliu	judetean	se
stabileste	prin	ordin	al	prefectului,	în	functie	de	numarul	locuitorilor
judetului,	conform	populatiei	dupa	domiciliu	raportate	de	Institutul
National	de	Statistica	la	data	de	1	ianuarie	a	anului	în	curs,	dupa	cum
urmeaza:
Numarul	locuitorilor	judetului Numarul	consilierilor

-	pâna	la	350.000 30

-	între	350.001-500.000 32

-	între	500.001-650.000 34

-	peste	650.000 36

			(2)	Consiliul	judetean	ales	în	conformitate	cu	prevederile	legii	se
completeaza	cu	presedintele	consiliului	judetean,	care	are	drept	de	vot
si	conduce	sedintele	acestuia.
		Modificat	de	art.II	pct.2	din	OUG	40/2019
	
Legea	76/2012
66/2008
			Art.	89.	-	(1)	Validarea	alegerii	presedintelui	consiliului	judetean	se
face	în	termen	de	20	de	zile	de	la	data	desfasurarii	alegerilor,	în
camera	de	consiliu	a	tribunalului,	de	catre	presedintele	tribunalului
sau	înlocuitorul	acestuia,	dupa	îndeplinirea	prevederilor	art.	47	din
Legea	nr.	334/2006,	republicata,	cu	modificarile	si	completarile
ulterioare.
			(2)	Invalidarea	alegerii	presedintelui	consiliului	judetean	se	poate
pronunta	în	cazurile	prevazute	la	art.	31	alin.	(4).
			(3)	Rezultatul	validarii	sau	invalidarii	alegerii	presedintelui
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consiliului	judetean	se	aduce	la	cunostinta	publica.
			(4)	Hotarârea	de	validare	sau	invalidare	a	presedintelui	consiliului
judetean	poate	fi	atacata	de	cei	interesati	la	curtea	de	apel	în	termen
de	doua	zile	de	la	aducerea	la	cunostinta	publica.
			(5)	Curtea	de	apel	se	pronunta	în	termen	de	doua	zile	de	la	sesizare,
hotarârea	fiind	definitiva.
			(6)	În	termen	de	doua	zile	de	la	ramânerea	definitiva	a	hotarârii	de
validare,	presedintele	consiliului	judetean	care	a	fost	validat	depune	în
fata	presedintelui	tribunalului	si	a	prefectului,	în	sedinta	publica,
urmatorul	juramânt	în	limba	româna:	«Jur	sa	respect	Constitutia	si
legile	tarii	si	sa	fac,	cu	buna-credinta,	tot	ceea	ce	sta	în	puterile	si
priceperea	mea	pentru	binele	locuitorilor	judetului....	.	Asa	sa-mi	ajute
Dumnezeu!»
			(7)	Presedintele	consiliului	judetean	care	refuza	sa	depuna
juramântul	este	considerat	demisionat	de	drept.
			(8)	Juramântul	poate	fi	depus	si	fara	formula	religioasa.
			(9)	În	caz	de	invalidare	a	alegerii	presedintelui	consiliului	judetean
sau	demisie,	se	aplica	în	mod	corespunzator	prevederile	art.	59	alin.
(2).
			(10)	Constituirea	consiliilor	judetene	se	face	în	termen	de	3	zile	de	la
data	depunerii	juramântului	de	catre	presedintele	consiliului	judetean.
Convocarea	consilierilor	declarati	alesi	pentru	sedinta	de	constituire
se	face	de	catre	presedintele	consiliului	judetean.	La	sedinta	de
constituire	poate	participa	prefectul	sau	un	reprezentat	al	acestuia.
			(11)	Sedinta	este	legal	constituita	daca	participa	cel	putin	doua
treimi	din	numarul	consilierilor	judeteni	alesi.	În	cazul	în	care	nu	se
poate	asigura	aceasta	majoritate,	sedinta	se	va	organiza,	în	aceleasi
conditii,	peste	doua	zile,	la	convocarea	presedintelui	consiliului
judetean.	Daca	nici	la	a	doua	convocare	reuniunea	nu	este	legal
constituita,	se	va	proceda	la	o	noua	convocare	de	catre	presedintele
consiliului	judetean,	peste	alte	doua	zile,	în	aceleasi	conditii.
			(12)	În	situatia	în	care	consiliul	judetean	nu	se	poate	reuni	nici	la
aceasta	ultima	convocare,	din	cauza	absentei	fara	motive	temeinice	a
consilierilor,	presedintele	consiliului	judetean	va	declara	vacante,	prin
dispozitie,	locurile	consilierilor	alesi	care	au	lipsit	nemotivat	de	la	cele
3	convocari	anterioare,	urmând	sa	fie	completate	cu	supleanti	conform
procedurilor	prevazute	la	alin.	(11).
			(13)	Daca	locurile	vacante	nu	pot	fi	completate	cu	supleanti	înscrisi
pe	listele	de	candidati	respective,	se	va	proceda	la	organizarea
alegerilor	pentru	completarea	locurilor	vacante	în	termen	de	35	de
zile,	în	conditiile	Legii	pentru	alegerea	autoritatilor	administratiei



publice	locale.
			(14)	Dispozitia	presedintelui	consiliului	judetean	prin	care	se	declara
vacante	locurile	consilierilor	care	au	lipsit	nemotivat	poate	fi	atacata
de	cei	în	cauza	la	instanta	de	contencios	administrativ,	în	termen	de	5
zile	de	la	comunicare.	Hotarârea	instantei	este	definitiva.
			(15)	Absenta	consilierilor	de	la	sedinta	de	constituire	este
considerata	motivata	daca	se	face	dovada	ca	aceasta	a	intervenit	din
cauza	unei	boli	care	a	necesitat	spitalizarea	sau	a	facut	imposibila
prezenta	acestora,	a	unei	deplasari	în	strainatate	în	interes	de	serviciu
sau	a	unor	evenimente	de	forta	majora.
			(16)	Lucrarile	sedintei	de	constituire	sunt	conduse	de	presedintele
consiliului	judetean.
			(17)	Pentru	validarea	mandatelor,	consiliile	judetene	aleg	prin	vot
deschis,	dintre	membrii	lor,	pe	întreaga	durata	a	mandatului,	o	comisie
de	validare	alcatuita	din	3-5	consilieri	alesi.
			(18)	Comisia	de	validare	examineaza	legalitatea	alegerii	fiecarui
consilier	judetean	si	propune	consiliului	validarea	sau	invalidarea
mandatelor.
			(19)	Comisia	de	validare	va	propune	invalidarea	alegerii	unui
consilier	judetean	numai	în	cazul	în	care	se	constata	încalcarea
conditiilor	de	eligibilitate	sau	daca	alegerea	consilierului	judetean	s-a
facut	prin	frauda	electorala,	constatata	în	conditiile	Legii	pentru
alegerea	autoritatilor	administratiei	publice	locale.
			(20)	Validarea	sau	invalidarea	mandatelor	se	face	în	ordine
alfabetica,	cu	votul	deschis	al	majoritatii	consilierilor	judeteni	prezenti
la	sedinta.	Persoana	al	carei	mandat	este	supus	validarii	sau	invalidarii
nu	participa	la	vot.
			(21)	Hotarârea	de	validare	sau	invalidare	a	mandatelor	poate	fi
atacata	de	cei	interesati	la	instanta	de	contencios	administrativ	în
termen	de	5	zile	de	la	adoptare	sau,	în	cazul	celor	absenti	de	la
sedinta,	de	la	comunicare.
			(22)	Instanta	de	contencios	administrativ	se	pronunta	în	cel	mult	15
zile.	În	acest	caz,	procedura	prealabila	nu	se	mai	efectueaza,	iar
hotarârea	primei	instante	este	definitiva.
		Modificat	de	art.II	pct.3	din	OUG	40/2019
				Art.	891.
Legea	76/2012
Art.	891.	abrogat		de	art.137	pct.8	din	Legea	115/2015
	
				Art.	892.
Art.	892.	abrogat		de	art.137	pct.8	din	Legea	115/2015
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				Art.	893.
Legea	76/2012
66/2008
Art.	893.	abrogat	de	art.137	pct.8	din	Legea	115/2015
			
OUG	20/2008
66/2008
	
		Jurisprudenta	Art.	90.
			Art.	90.	-	Dispozitiile	art.	32-34	se	aplica	în	mod	corespunzator	si
consilierilor	judeteni.
		Modificat	de	art.II	pct.4	din	OUG	40/2019
	

	
			

			Jurisprudenta	Art.	99.
			Art.	99.	-	(1)	Consiliul	judetean	se	dizolva	de	drept	in	conditiile	art.	55	alin.
(1)	sau	prin	referendum	judetean.
			(2)	Secretarul	judetului	sau	orice	alta	persoana	interesata	sesizeaza
instanta	de	contencios	administrativ	cu	privire	la	cazurile	prevazute	la	alin.
(1).	Instanta	analizeaza	situatia	de	fapt	si	se	pronunta	cu	privire	la	dizolvarea
consiliului	judetean.	Hotararea	instantei	este	definitiva	si	se	comunica
prefectului.
			(3)	Consiliul	judetean	poate	fi	dizolvat	prin	referendum	judetean,	organizat
in	conditiile	legii.	Referendumul	se	organizeaza	ca	urmare	a	cererii	adresate
in	acest	sens	prefectului	de	cel	putin	20%	din	numarul	cetatenilor	cu	drept	de
vot,	inscrisi	pe	listele	electorale	ale	unitatii	administrativ-teritoriale.
			(4)	Cheltuielile	pentru	organizarea	referendumului	prevazut	la	alin.	(3)	se
suporta	din	bugetul	judetean.
			(5)	Referendumul	judetean	este	organizat,	in	conditiile	legii,	de	o	comisie
compusa	din	prefect,	un	reprezentant	al	consiliului	judetean	desemnat	prin
hotarare	a	consiliului	judetean	si	un	judecator	de	la	tribunal.	Secretariatul
comisiei	este	asigurat	de	institutia	prefectului.
			(6)	Referendumul	este	valabil	daca	s-au	prezentat	la	urne	cel	putin	jumatate
plus	unu	din	numarul	total	al	locuitorilor	cu	drept	de	vot.	Activitatea
consiliului	judetean	inceteaza	inainte	de	termen	daca	s-au	pronuntat	in	acest
sens	cel	putin	jumatate	plus	unu	din	numarul	total	al	voturilor	valabil
exprimate.
				(7)	Stabilirea	datei	pentru	organizarea	alegerii	noului	consiliu
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judetean	se	face	de	Guvern,	la	propunerea	prefectului.	Alegerile	se
organizeaza	in	termen	de	maximum	90	de	zile	de	la	ramanerea
definitiva	a	hotararii	judecatoresti	prin	care	s-a	constatat	dizolvarea
consiliului	judetean	sau,	dupa	caz,	de	la	validarea	rezultatului
referendumului.
Modificat	prin	Legea	76/2012	(in	vigoare	din	15	februarie	2013)
			(8)	Pana	la	constituirea	noului	consiliu	judetean,	problemele	curente	ale
administratiei	judetului	vor	fi	rezolvate	de	secretarul	judetului,	pe	baza	unei
imputerniciri	speciale	date	de	Guvern,	prin	Ministerul	Administratiei	si
Internelor.
		(9)	In	situatia	exceptionala	in	care	presedintele	consiliului	judetean
se	afla	in	imposibilitatea	exercitarii	mandatului,	consiliul	judetean	este
dizolvat	in	conditiile	alin.	(1)-(7),	iar	functia	de	secretar	al	judetului
este	vacanta,	prefectul	numeste	prin	ordin	o	persoana	prin	detasare,	in
conditiile	art.	89	alin.	(1)	si	(2)	si,	dupa	caz,	art.	92	din	Legea	nr.
188/1999,	republicata,	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,	care
sa	exercite	atributiile	de	secretar	al	judetului	pentru	a	rezolva
problemele	curente	ale	judetului,	pana	la	ocuparea	functiei	publice	de
conducere	de	secretar	in	conformitate	cu	prevederile	legislatiei	privind
functia	publica	si	functionarii	publici.
		Completat	de	art.I	pct.2	din	OUG	14/2015
			(10)	Persoana	desemnata	potrivit	prevederilor	alin.	(9)	trebuie	sa
indeplineasca	conditiile	de	studii	si	vechime	in	specialitatea	studiilor
in	conditiile	prezentei	legi	si	ale	legislatiei	privind	functia	publica	si
functionarii	publici.
		Completat	de	art.I	pct.2	din	OUG	14/2015
			(11)	In	situatia	prevazuta	la	alin.	(9),	prefectul	trebuie	sa	solicite	cu
celeritate	Agentiei	Nationale	a	Functionarilor	Publici	organizarea
concursului	pentru	ocuparea	functiei	de	conducere	de	secretar	al
judetului,	in	conditiile	legii.
		Completat	de	art.I	pct.2	din	OUG	14/2015
			(12)	Numirea	in	functia	de	secretar	al	judetului	se	face,	in	situatia
prevazuta	la	alin.	(11),	de	catre	prefectul	judetului,	la	propunerea
Agentiei	Nationale	a	Functionarilor	Publici.
		Completat	de	art.I	pct.2	din	OUG	14/2015
	
		Art.	991.	-	In	cazul	dizolvarii	consiliului	judetean,	in	conditiile	art.	55
alin.	(1)	lit.	a)	si	b),	acesta	se	reconstituie	din	membrii	supleanti,
prevederile	art.	551	aplicandu-se	corespunzator.
		Completat	de	art.III	pct.2	din	OUG	41/2015
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			SECTIUNEA	a	4-a
		Presedintele	si	vicepresedintii	consiliului	judetean

	
			
Legea	35/2008
	
		
			Jurisprudenta	Art.	101.
		Art.	101.	-	(1)	Consiliul	judetean	alege	dintre	membrii	sai	2
vicepresedinti.
			(2)	Vicepresedintii	se	aleg	cu	votul	secret	al	majoritatii	consilierilor
judeteni	în	functie.
			(3)	Eliberarea	din	functie	a	vicepresedintilor	consiliului	judetean	se
face	cu	votul	secret	a	doua	treimi	din	numarul	consilierilor	în	functie,
la	propunerea	motivata	a	cel	putin	unei	treimi	din	numarul	acestora.
Eliberarea	din	functie	a	vicepresedintilor	consiliului	judetean	nu	se
poate	face	în	ultimele	6	luni	ale	mandatului	consiliului	judetean.
			(31)	La	deliberarea	si	adoptarea	hotarârilor	care	privesc	alegerea	sau
eliberarea	din	functie	a	vicepresedintelui	consiliului	judetean	participa
si	voteaza	consilierul	judetean	care	candideaza	la	functia	de
vicepresedinte	al	consiliului	judetean,	respectiv	vicepresedintele
consiliului	judetean	a	carui	eliberare	din	functie	se	propune.
		Modificat	de	art.II	pct.5	din	OUG	40/2019
			(4)	Pe	durata	mandatului,	presedintele	si	vicepresedintii	consiliului	judetean
primesc	o	indemnizatie	lunara,	ca	unica	forma	de	remunerare	a	activitatii
corespunzatoare	functiilor	de	presedinte,	respectiv	de	vicepresedinte	al
consiliului	judetean,	care	reprezinta	baza	de	calcul	pentru	stabilirea
drepturilor	si	obligatiilor	care	se	determina	in	raport	cu	venitul	salarial.
Presedintele	si	vicepresedintii	consiliului	judetean	nu	beneficiaza	de	sporul	de
vechime	in	munca	si	nici	de	alte	sporuri	prevazute	de	lege.
			(5)	Durata	mandatului	constituie	vechime	in	munca	si	in	specialitatea
studiilor	absolvite.
			Art.	102.	-	(1)	Presedintele	consiliului	judetean	reprezinta	judetul	in
relatiile	cu	celelalte	autoritati	publice,	cu	persoanele	fizice	si	juridice	romane
si	straine,	precum	si	in	justitie.
Legea	35/2008
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			(2)	Presedintele	consiliului	judetean	raspunde	în	fata	alegatorilor	de
buna	functionare	a	administratiei	publice	judetene.
		Modificat	de	art.II	pct.6	din	OUG	40/2019
			(3)	Aparatul	de	specialitate	al	consiliului	judetean	este	subordonat
presedintelui	acestuia.	Functionarii	din	cadrul	aparatului	de	specialitate	al
consiliului	judetean	se	bucura	de	stabilitate	in	functie,	in	conditiile	legii.
			(4)	Presedintelui	consiliului	judetean	i	se	aplica	în	mod
corespunzator	prevederile	art.	69-72.
		Completat	de	art.II	pct.7	din	OUG	40/2019
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