
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei 
publice locale nr. 215/2001 
 
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 
 
Articol unic. – Legea administraţiei publice locale                       

nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,               
nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, 
se modifică şi se completează după cum urmează: 

 
1. Alineatul (1) al articolului 44 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
„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). 
Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului nu trebuie aprobat de primar.” 

 
 



 2 

2. După alineatul (1) al articolului 44 se introduce un nou 
alineat, alin. (11), cu următorul cuprins: 

„(l1) Responsabilitatea pentru legalitatea şi veridicitatea celor 
înscrise în raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului revine celor care îl întocmesc şi îl semnează.” 

 
3. Litera d) a alineatului (4) al articolului 63 se modifică şi 

va avea următorul cuprins: 
„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. Personalul 
compartimentelor de specialitate răspunde direct de activitatea de 
constatare, impunere, încasare, inspecţie fiscală, urmărirea şi executarea 
silită a veniturilor proprii ale bugetelor locale.” 

 
4. După alineatul (2) al articolului 123 se introduc două noi 

alineate, alin. (21) şi (22), cu următorul cuprins: 
„(21) Concesionarea terenurilor ce aparţin domeniului privat al 

unităţilor administrativ-teritoriale se poate realiza în mod direct către 
proprietarii construcţiilor edificate pe acestea, precum şi în situaţiile 
prevăzute de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

(22) în toate cazurile procedura de concesionare a bunurilor ce 
aparţin domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale face 
obiectul unui regulament aprobat prin hotărâre a consiliului local, a 
consiliului judeţean, a consiliului general al Municipiului Bucureşti, a 
consiliilor locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale 
municipiilor, după caz.” 

 
5. După alineatul (4) al articolului 123 se introduce un nou 

alineat, alin. (5), cu următorul cuprins: 
„(5) Autorităţile deliberative pot aproba în baza unui 

regulament local, vânzarea directă a terenurilor aparţinând domeniului 
privat al unităţilor administrativ-teritoriale concesionate către 
proprietarii construcţiilor definitive şi autorizate edificate pe acestea. 
Preţul de vânzare se stabileşte conform alin. (3).” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  
în şedinţa din 11 decembrie 2017, cu respectarea prevederilor                       
art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. 
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PETRU – GABRIEL  VLASE 


