
 
 

 

 

 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

  L E G E 
 

pentru completarea Legii nr. 2I5/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată şi pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali cu modificările şi completările ulterioare 

 
 
 Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

Articol I: - După articolul 33 din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare, se introduce un nou articol, 331 cu 
următorul cuprins: 

Art. 331 - În toate situaţiile de încetare a mandatului unui 
consilier înainte de expirarea duratei normale a acestuia, secretarul 
unităţii administrativ-teritoriale la prima şedinţă de consiliu 
comunică adresa partidului politic, a aliantei politice sau a aliantei 
electorale respective cu propunerea de mandat pentru următoarea 
persoana de pe lista, comisia de validare verifică condiţiile de 
legalitate potrivit atribuţiilor sale şi dacă acestea sunt îndeplinite, 
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înlocuirea are loc de drept iar consilierul local depune jurământul 
fară a mai fi necesară o hotărâre a consiliului local sau judeţean în 
acest sens. 

 

Articol II: - Articolul 12 din Legea nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 
ulterioare, se completează şi se modifică după cum urmează: 

 

Art 12. - (1) în toate situaţiile de încetare a mandatului unui 
consilier înainte de expirarea duratei normale a acestuia, secretarul 
unităţii administrativ-teritoriale la prima şedinţă de consiliu 
comunică consiliului local, adresa partidului politic, a alianţei 
politice sau a alianţei electorale respective cu propunerea de 
mandat pentru următoarea persoana de pe lista, comisia de validare 
verifică condiţiile de legalitate potrivit atribuţiilor sale şi dacă 
acestea sunt îndeplinite, înlocuirea are loc de drept iar consilierul 
local depune jurământul fără a mai fi necesară o hotărâre a 
consiliului local sau judeţean în acest sens. 

 

Art. 12 alin (2) se abrogă. 
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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. 
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