ATRIBUȚIILE CONSILIULUI LOCAL
extrase din Legea nr. 215/2001 republicata, privind administrația publică
locală
Secţiunea a 2-a Atribuțiile consiliului local
Articolul 36
(1) Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de
interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale
administrației publice locale sau centrale.
(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:
a) atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale
instituțiilor și serviciilor publice de interes local și ale societăților comerciale și regiilor
autonome de interes local;
b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau
municipiului;
c) atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau
municipiului;
d) atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni;
e) atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern.
(3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
a) aprobă statutul comunei, orașului sau municipiului, precum și regulamentul de
organizare și funcționare a consiliului local;
b) aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de
funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de
interes local, precum și reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes
local;
c) exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile
corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în
condițiile legii.
(4) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a
rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar;
b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea și/sau garantarea împrumuturilor,
precum și contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în
numele unității administrativ-teritoriale, în condițiile legii;
c) stabilește și aprobă impozitele și taxele locale, în condițiile legii;
d) aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de
investiții de interes local, în condițiile legii;
e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a unității
administrativ-teritoriale;
f) asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare implementării și conformării cu
prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul
protecției mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor.
(5) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:
a) hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate
publică a comunei, orașului sau municipiului, după caz, precum și a serviciilor publice de
interes local, în condițiile legii;
b) hotărăște vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a
comunei, orașului sau municipiului, după caz, în condițiile legii;
c) avizează sau aprobă, în condițiile legii, documentațiile de amenajare a teritoriului și
urbanism ale localităților;

d) atribuie sau schimbă, în condițiile legii, denumiri de străzi, de piețe și de obiective de
interes public local.
(6) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:
a) asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea
serviciilor publice de interes local privind:
1. educația;
2. serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor
vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
3. sănătatea;
4. cultura;
5. tineretul;
6. sportul;
7. ordinea publică;
8. situațiile de urgență;
9. protecția și refacerea mediului;
10. conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de
arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice și rezervațiilor naturale;
11. dezvoltarea urbană;
12. evidența persoanelor;
13. podurile și drumurile publice;
14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare,
salubrizare, energie termică, iluminat public și transport public local, după caz;
15. serviciile de urgență de tip salvamont, salvamar și de prim ajutor;
16. activitățile de administrație social-comunitară;
17. locuințele sociale și celelalte unități locative aflate în proprietatea unității administrativteritoriale sau în administrarea sa;
18. punerea în valoare, în interesul comunității locale, a resurselor naturale de pe raza
unității administrativ-teritoriale;
19. alte servicii publice stabilite prin lege;
b) hotărăște acordarea unor sporuri și altor facilități, potrivit legii, personalului sanitar și
didactic;
c) sprijină, în condițiile legii, activitatea cultelor religioase;
d) poate solicita informări și rapoarte de la primar, viceprimar și de la șefii organismelor
prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local;
e) aprobă construirea locuințelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuințelor sociale și
a utilităților locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa;
f) poate solicita informări și rapoarte specifice de la primar și de la șefii organismelor
prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local.
(7) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:
a) hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau
străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau
proiecte de interes public local;
b) hotărăște, în condițiile legii, înfrățirea comunei, orașului sau municipiului cu unități
administrativ-teritoriale din alte țări;
c) hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unități administrativteritoriale din țară sau din străinătate, precum și aderarea la asociații naționale și
internaționale ale autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor
interese comune.
(8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite
titlul de cetățean de onoare al comunei, orașului sau municipiului, în baza unui regulament
propriu. Prin acest regulament se stabilesc și condițiile retragerii titlului conferit.
(9) Consiliul local îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege.

Articolul 37
Persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în
societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare
intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin
hotărâre a consiliului local, în condițiile legii, respectându-se configurația politică de la
ultimele alegeri locale.
Secţiunea a 3-a Funcționarea consiliului local
Articolul 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 își exercită mandatul de la data constituirii până la data declarării ca
legal constituit a consiliului nou-ales.
Articolul 39
(1) Consiliul local se întrunește în ședințe ordinare, lunar, la convocarea primarului.
(2) Consiliul local se poate întruni și în ședințe extraordinare, la cererea primarului sau a
cel puțin unei treimi din numărul membrilor consiliului.
(3) Convocarea consiliului local se face în scris, prin intermediul secretarului unității
administrativ-teritoriale, cu cel puțin 5 zile înainte ședințelor ordinare sau cu cel puțin 3
zile înainte de ședințele extraordinare. Odată cu notificarea convocării, sunt puse la
dispoziție consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi.
(4) În caz de forță majoră și de maximă urgență pentru rezolvarea intereselor locuitorilor
comunei, orașului sau municipiului sau în alte situații stabilite de regulamentul de
organizare și funcționare a consiliului local, convocarea consiliului local se poate face de
îndată.
(5) În invitația la ședință se vor preciza data, ora, locul desfășurării și ordinea de zi a
acesteia.
(6) Ordinea de zi a ședinței consiliului local se aduce la cunoștință locuitorilor comunei sau
ai orașului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.
(7) În comunele sau orașele în care cetățenii aparținând unei minorități naționale au o
pondere de peste 20% din numărul locuitorilor ordinea de zi se aduce la cunoștință publică
și în limba maternă a cetățenilor aparținând minorității respective.
(8) În toate cazurile convocarea se consemnează în procesul-verbal al ședinței.
Articolul 40
(1) Ședințele consiliului local se desfășoară legal în prezența majorității consilierilor locali
în funcție.
(2) Prezența consilierilor locali la ședință este obligatorie. Cazurile în care absența este
motivată se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local.
Consilierul local care absentează nemotivat de două ori consecutiv este sancționat, în
condițiile regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local.
Articolul 41
Ședințele consiliului local sunt conduse de un președinte de ședință, ales în condițiile
prevăzute la art. 35.
Articolul 42
(1) Ședințele consiliului local sunt publice.
(2) Lucrările ședințelor se desfășoară în limba română.
În consiliile locale în care consilierii locali aparținând unei minorități naționale reprezintă
cel puțin o cincime din numărul total, la ședințele de consiliu se poate folosi și limba
maternă. În aceste cazuri se va asigura, prin grija primarului, traducerea în limba română.
În toate cazurile, documentele ședințelor de consiliu se întocmesc în limba română.
(3) Dezbaterile din ședințele consiliului local, precum și modul în care și-a exercitat votul
fiecare consilier local se consemnează într-un proces-verbal, semnat de președintele de
ședință și de secretarul unității administrativ-teritoriale.

(4) Președintele de ședință, împreună cu secretarul unității administrativ-teritoriale își
asumă, prin semnătură, responsabilitatea veridicității celor consemnate.
(5) La începutul fiecărei ședințe, secretarul supune spre aprobare procesul-verbal al
ședinței anterioare. Consilierii locali au dreptul ca, în cadrul ședinței, să conteste
conținutul procesului-verbal și să ceară menționarea exactă a opiniilor exprimate în
ședința anterioară.
(6) Procesul-verbal și documentele care au fost dezbătute în ședință se depun într-un dosar
special al ședinței respective, care va fi numerotat, semnat și sigilat de președintele de
ședință și de secretar, după aprobarea procesului-verbal.
(7) În termen de 3 zile de la terminarea ședinței, secretarul unității administrativteritoriale afișează la sediul primăriei și, după caz, pe pagina de internet a unității
administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al ședinței.
Articolul 43
(1) Ordinea de zi a ședințelor se aprobă de consiliul local, la propunerea celui care, în
condițiile art. 39, a cerut întrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face
numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la ședința următoare, și
numai cu votul majorității consilierilor locali prezenți. Scoaterea unui proiect de hotărâre
de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul inițiatorului sau dacă acesta nu
îndeplinește condițiile prevăzute la art. 44.
(2) În cazul neaprobării ordinii de zi, în condițiile prevăzute la alin. (1), nu se acordă
indemnizația cuvenită consilierilor locali pentru ședința respectivă.
Articolul 44
(1) Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței consiliului local nu pot fi
dezbătute dacă nu sunt însoțite 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 și de raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu
excepția cazurilor prevăzute la art. 39 alin. (2) și (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.
Articolul 45
(1) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin consiliul local adoptă hotărâri, cu votul majorității
membrilor prezenți, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare și
funcționare a consiliului cere o altă majoritate.
(2) Se adoptă cu votul majorității consilierilor locali în funcție următoarele hotărâri ale
consiliului local:
a) hotărârile privind bugetul local;
b) hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condițiile legii;
c) hotărârile prin care se stabilesc impozite și taxe locale;
d) hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare județeană, regională, zonală
sau de cooperare transfrontalieră;
e) hotărârile privind organizarea și dezvoltarea urbanistică a localităților și amenajarea
teritoriului;
f) hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorități 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 funcție.
(4) Dacă bugetul local nu poate fi adoptat după două ședințe consecutive, care vor avea loc
la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se va desfășura 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 stabilește 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

excepțiile prevăzute de lege. Procedurile de votare vor fi stabilite prin regulamentul de
organizare și funcționare a consiliului local.
(6) Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri locali, de primar, viceprimar sau de
cetățeni. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului
unității administrativ-teritoriale și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al
primarului.
Articolul 46
(1) Nu poate lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie
personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes
patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local, cu excepția situațiilor
prevăzute la art. 57 alin. (4^1) și art. 101 alin. (3^1).
(la 01-04-2017, Alineatul (1) din Articolul 46 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat
de Articolul I din LEGEA nr. 32 din 27 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL
nr. 214 din 29 martie 2017 )
(2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispozițiilor alin. (1) sunt nule de
drept. Nulitatea se constată de către instanța de contencios administrativ. Acțiunea poate fi
introdusă de orice persoană interesată.
Articolul 47
(1) Hotărârile consiliului local se semnează de președintele de ședință, ales în condițiile
prevăzute la art. 35, și se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretar.
(2) În cazul în care președintele de ședință refuză să semneze, hotărârea consiliului local se
semnează de 3-5 consilieri locali.
(3) În cazul în care președintele de ședință lipsește, la propunerea consilierilor locali, din
rândul acestora este ales un alt președinte de ședință, prin hotărâre adoptată cu votul
majorității consilierilor locali prezenți, care va conduce ședința respectivă. Acesta exercită
atribuțiile prevăzute de lege pentru președintele de ședință.
---------Art. 47 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 200 din 16 iulie 2015, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 27 iulie 2015.
Articolul 48
(1) Secretarul unității administrativ-teritoriale nu va contrasemna hotărârea în cazul în
care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, va depune în scris și va expune
consiliului local opinia sa motivată, care va fi consemnată în procesul-verbal al ședinței.
(2) Secretarul unității administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local
primarului și prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data
adoptării.
(3) Comunicarea, însoțită de eventualele obiecții cu privire la legalitate, se face în scris de
către secretar și va fi înregistrată într-un registru special destinat acestui scop.
Articolul 49
(1) Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii și produc efecte de la data aducerii lor
la cunoștință publică, iar cele individuale, de la data comunicării.
(2) Aducerea la cunoștință publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5
zile de la data comunicării oficiale către prefect.
Articolul 50
În unitățile administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând unei minorități naționale
au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor hotărârile cu caracter normativ se
aduc la cunoștință publică și în limba maternă a cetățenilor aparținând minorității
respective, iar cele cu caracter individual se comunică, la cerere, și în limba maternă.
Articolul 51
(1) În exercitarea mandatului, consilierii locali sunt în serviciul colectivității locale.
(2) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului și al aparatului de specialitate, să
pună la dispoziție consilierilor locali, la cererea acestora, în termen de cel mult 10 zile

lucrătoare, informațiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului.
(3) Consilierii locali sunt obligați ca, în îndeplinirea mandatului, să organizeze periodic
întâlniri cu cetățenii și să acorde audiențe.
(4) Fiecare consilier local, precum și viceprimarul sunt obligați să prezinte un raport anual
de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului.
(5) Pentru participarea la ședințele consiliului local și ale comisiilor de specialitate,
consilierul local primește o indemnizație stabilită în condițiile legii.
(6) Consilierii locali au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le efectuează în
îndeplinirea mandatului lor, în condițiile legii.
(7) Consiliul local poate hotărî diminuarea cuantumului indemnizației prevăzute la alin. (5)
și a cotei în care se face decontarea conform prevederilor alin. (6), în concordanță cu
posibilitățile de finanțare.
Articolul 52
La lucrările consiliului local pot asista și lua cuvântul, fără drept de vot, prefectul,
președintele consiliului județean sau reprezentanții acestora, deputații și senatorii,
miniștrii și ceilalți membri ai Guvernului, secretarii și subsecretarii de stat, șefii serviciilor
publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale din unitățile
administrativ-teritoriale, în problemele ce privesc domeniile de responsabilitate a acestor
servicii, precum și persoanele interesate, invitate de primar.
Articolul 53
(1) Locuitorii satelor care nu au consilieri locali aleși în consiliile locale sunt reprezentați la
ședințele de consiliu de un delegat sătesc.
(2) Delegatul sătesc este ales pe perioada mandatului consiliului local de o adunare
sătească, convocată cu cel puțin 15 zile înainte de primar. Alegerea delegatului sătesc se
desfășoară în prezența primarului sau a viceprimarului și a minimum 2 consilieri
desemnați prin hotărârea consiliului local. Alegerea delegatului sătesc se face cu
majoritatea voturilor celor prezenți la această adunare. La adunarea sătească pot participa
toți cetățenii cu drept de vot și domiciliul în satul respectiv.
------------Alin. (2) al art. 53 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 375 din 26 noiembrie
2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 3 decembrie 2009.
(3) La discutarea problemelor privind satele respective delegații sătești vor fi invitați în
mod obligatoriu. Votul acestora are caracter consultativ.
(4) Delegatului sătesc îi sunt aplicabile, în mod corespunzător, prevederile art. 51 alin. (5)
și (6).
Articolul 54
(1) După constituire consiliul local își organizează comisii de specialitate, pe principalele
domenii de activitate.
(2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.
(3) Comisiile de specialitate își aleg câte un președinte și un secretar.
(4) Comisiile de specialitate analizează și avizează proiectele de hotărâre din domeniul lor
de activitate.
(5) Comisiile de specialitate lucrează în plen și iau hotărâri cu votul majorității membrilor
lor.
(6) Organizarea, funcționarea și atribuțiile comisiilor de specialitate se stabilesc prin
regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local, respectându-se configurația
politică rezultată în urma alegerilor locale.
(7) Consiliile locale pot organiza, din proprie inițiativă sau la inițiativa primarului, după
caz, comisii speciale de analiză și verificare, pe perioadă determinată. Componența
comisiei speciale de analiză și verificare, obiectivele și perioada de desfășurare a
activităților acesteia se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Membrii comisiei
acționează în limitele stabilite prin hotărâre.

Secţiunea a 4-a Dizolvarea consiliului local
Articolul 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 întrunește timp de două luni consecutiv, deși a fost convocat
conform prevederilor legale;
------------Litera a) a alin. (1) al art. 55 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 59 din 31
martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 8 aprilie 2010.
b) în cazul în care nu a adoptat în 3 ședințe ordinare consecutive nicio hotărâre;
c) în situația în care numărul consilierilor locali se reduce sub jumătate plus unu și nu se
poate completa prin supleanți.
(2) Primarul, viceprimarul, secretarul unității administrativ-teritoriale, prefectul sau orice
altă persoană interesată poate să sesizeze instanța de contencios administrativ cu privire la
cazurile prevăzute la alin. (1). Instanța analizează situația de fapt și se pronunță cu privire
la dizolvarea consiliului local. Hotărârea instanței este definitivă și se comunică
prefectului.
------------Alin. (2) al art. 55 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 59 din 31 martie 2010,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 8 aprilie 2010.
(3) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat în condițiile legii.
Referendumul se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de cel
puțin 25% din numărul cetățenilor cu drept de vot înscriși pe listele electorale ale unității
administrativ-teritoriale.
(4) Cheltuielile pentru organizarea referendumului prevăzut la alin. (3) se suportă din
bugetul local.
(5) Referendumul local este organizat, în condițiile legii, de către o comisie numită prin
ordin al prefectului, compusă dintr-un reprezentant al prefectului, câte un reprezentant al
primarului, al consiliului local și al consiliului județean și un judecător de la judecătoria în
a cărei jurisdicție se află unitatea administrativ-teritorială în cauză. Secretarul comisiei este
asigurat de instituția prefectului.
(6) Referendumul este valabil dacă s-au prezentat la urne cel puțin jumătate plus unu din
numărul total al locuitorilor cu drept de vot. Activitatea consiliului local încetează înainte
de termen dacă s-au pronunțat în acest sens cel puțin jumătate plus unu din numărul total
al voturilor valabil exprimate.
(7) Abrogat.
---------Alin. (7) al art. 55 a fost abrogat de pct. 3 al art. 137 al Titlului II din LEGEA nr. 115 din 19
mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 20 mai 2015.
(8) Până la constituirea noului consiliu local, primarul sau, în absența acestuia, secretarul
unității administrativ-teritoriale va rezolva problemele curente ale comunei, orașului sau
municipiului, potrivit competențelor și atribuțiilor ce îi revin, potrivit legii.
(8^1) În situația excepțională în care primarul se află în imposibilitatea exercitării
mandatului în conformitate cu prevederile art. 60 sau art. 69-71, consiliul local este
dizolvat în condițiile alin. (1)-(6), iar funcția de secretar al unității administrativ-teritoriale
este vacantă, prefectul numește prin ordin o persoană prin detașare în condițiile art. 89
alin. (1) și (2) și, după caz, art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor
publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care să exercite atribuțiile de
secretar al unității administrativ-teritoriale pentru a rezolva problemele curente ale
comunei, orașului sau municipiului, până la ocuparea funcției publice de conducere de
secretar în conformitate cu prevederile legislației privind funcția publică și funcționarii
publici.

---------Alin. (8^1) al art. 55 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 14 din 27 mai 2015, publicată
în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 2 iunie 2015, care modifică pct. 1 al art. I din
ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 14 din 27 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL
nr. 374 din 28 mai 2015.
(8^2) Persoana desemnată potrivit prevederilor alin. (8^1) trebuie să îndeplinească
condițiile de studii și vechime în specialitatea studiilor în condițiile prezentei legi și ale
legislației privind funcția publică și funcționarii publici.
---------Alin. (8^2) al art. 55 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr.
14 din 27 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015.
(8^3) În situația prevăzută la alin. (8^1), prefectul trebuie să solicite cu celeritate Agenției
Naționale a Funcționarilor Publici organizarea concursului pentru ocuparea funcției de
conducere de secretar al comunei, orașului sau municipiului, după caz, în condițiile legii.
---------Alin. (8^3) al art. 55 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr.
14 din 27 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015.
(8^4) Numirea în funcția de secretar al comunei, orașului sau municipiului, după caz, se
face, în situația prevăzută la alin. (8^3), de către prefect, la propunerea Agenției Naționale
a Funcționarilor Publici.
---------Alin. (8^4) al art. 55 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr.
14 din 27 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015.
(9) Consiliile locale pot organiza, din proprie inițiativă sau din inițiativa primarului, după
caz, comisii mixte formate din consilieri locali, funcționari publici și alți specialiști, pe
perioadă determinată. Componența comisiilor mixte, obiectivele și perioada de desfășurare
a activității acestora se stabilesc prin hotărâri ale consiliilor locale. Ședințele comisiilor
mixte sunt publice.
Articolul 55^1
(1) În cazul dizolvării consiliului local în condițiile art. 55 alin. (1) lit. a) și b), acesta se
reconstituie din membrii supleanți, convocarea consilierilor supleanți fiind făcută de către
prefect.
(2) Ședința de reconstituire este legal întrunită dacă la aceasta participă un număr de
membri supleanți mai mare decât jumătate plus unu din numărul total al consilierilor din
consiliul local respectiv.
(3) Prevederile art. 30 alin. (2)-(5) și ale art. 31-35 se aplică corespunzător.
---------Art. 55^1 a fost introdus de pct. 1 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 30
septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 30 septembrie 2015.
Secţiunea a 5-a Suspendarea mandatului de consilier local
Articolul 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 instanța de
judecată prefectului care, prin ordin, în termen de maximum 48 de ore de la comunicare,
constată suspendarea mandatului.
-------------Alin. (1) al art. 56 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 13 din 6 ianuarie
2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 20 ianuarie 2012.
(2) Suspendarea durează până la încetarea situației prevăzute la alin. (1). Ordinul de
suspendare se comunică consilierului local, în termen de maximum 48 de ore de la
emiterea ordinului.
--------------

Alin. (2) al art. 56 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 13 din 6 ianuarie
2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 20 ianuarie 2012.
(3) În cazul în care consilierul local al cărui mandat a fost suspendat a fost găsit nevinovat,
acesta are dreptul la despăgubiri, în condițiile legii.

