
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală 

 
 Camera Deputaţilor  adoptă prezentul proiect de lege. 

 
 Articol unic. – Legea 215/2001 privind administraţia publică 
locală, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 204 din 23 aprilie 
2001 se modifică şi se completează după cum urmează: 

 
 1. Articolul 2 se va modifica şi va avea următorul cuprins: 
 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. 
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2. Alineatul (1) al articolului 29 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
______________________________________________________ 
Numărul locuitorilor           Numărul 
 comunei sau ai oraşului               consilierilor 
______________________________________________________ 
- până la                                            2.000              5 
- între                              2.001 şi     9.000  7 
- între       9.001 şi   25.000  9   
- între                            25.000 şi   50.000  11 
- între                            50.001 şi 150.000  13 
- între   150.001 şi 300.000  15 
- între                          300.001 şi 500.000  17 
______________________________________________________ 

3. Alineatul (2) al articolului 29 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 (2) Consiliul General al Municipiului Bucureşti este compus 
din 25 de consilieri. 
 
 4. Alineatul (1) al articolului 37 se completează şi va avea 
următorul cuprins: 
 Art. 37. – (1) După declararea ca legal constituit consiliul 
local alege dintre membrii săi, prin votul deschis al majorităţii 
consilierilor 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 în lipsa primarului.  
 
 5. Articolul 42 se va modifica şi va avea următorul 
cuprins: 
 Art. 42. – (1) Şedinţele consiliului local sunt conduse de către 
primar. În lipsa primarului, şedinţele consiliului local vor fi 
conduse de către preşedintele de şedinţă ales din rândul 
consilierilor în condiţiile prevăzute la art. 37. 
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 6. După alineatul (1) al articolului 42 se introduce alin. (1)1 
cu următorul cuprins: 
 (1)1 – Şedinţele consiliului local vor începe cu intonarea 
imnului naţional “Deşteaptă-te române!” 

 
 7. La articolul 44, după alin. (1), se va adăuga alin. (1)1 cu 
următorul cuprins: 
 (2) În cazul neaprobării ordinii de zi, nu se acordă 
indemnizaţia cuvenită consilierilor pentru şedinţa respectivă. 

 
 8. Articolul 48 se completează şi va avea următorul 
cuprins: 
 Art. 48. – Hotărârile consiliului local se semnează de către 
primar şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretar. 
Atunci când primarul lipseşte şi şedinţa consiliului local este 
condusă de către consilierul ales în condiţiile prevăzute de art. 37, 
hotărârea consiliului local se semnează de către consilierul care 
conduce şedinţa şi se contrasemnează pentru legalitate de către 
secretar. În cazul în care consilierul ales în condiţiile prevăzute la 
art. 37 lipseşte sau refuză să semneze, hotărârea consiliului local se 
semnează de 3-5 consilieri. 

 
 9. Articolul 49 alin. (2) se va modifica şi va avea următorul 
cuprins: 
 (2) Secretarul va comunica, de îndată, hotărârile consiliului 
local primarului, în cazul în care acesta nu a participat la şedinţă, 
şi prefectului, dar nu mai târziu de 3 zile de la data adoptării. 

 
 10. La articolul 49, după alineatul (3), se adaugă alin. (3)1 
cu următorul cuprins: 
 (3)1Consiliul local nu se poate substitui instanţei 
judecătoreşti. 
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 11. Alineatul (2) al articolului 61 se va modifica şi va avea 
următorul cuprins: 
 (2) Primarul are drept de vot în consiliul local. 

 
 12. Datele din tabelul explicativ al articolului 102 se vor 
modifica, iar acesta va avea următorul cuprins: 
 
______________________________________________________ 
 
Numărul locuitorilor judeţului    Numărul 
               consilierilor 
______________________________________________________ 
- până la     350.000    15             
- între   350.001  -  500.000    17 
- între                  500.001 -  650.000    19 
- peste                                   650.000    21 
______________________________________________________ 
 
 13. Alineatul (1) al articolului 106 se va modifica şi va avea 
următorul cuprins: 
 (1) Consiliul judeţean se întruneşte în şedinţă ordinară în 
fiecare lună, la convocarea preşedintelui consiliului judeţean.  

  
 14. La articolul 107, după alin. (2), se adaugă alin. (2)1 cu 
următorul cuprins: 

(2)1Şedinţele consiliului judeţean vor începe cu intonarea 
imnului naţional “Deşteaptă-te române!” 
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     Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera 
Deputaţilor în forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a   
III-a din Constituţia României, republicată. 
 
 

 PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
Adrian Năstase 

 
 


