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Legal implications of regionalization 

[Implicaţii juridice ale regionalizării] 

Sevastian BLENDEA1 

 

Abstract 

 The present paper focuses on the analysis of the following legal implications of 

regionalization:  

 Constitution review; 

 elaboration of the normative frame necessary for organization and function of regions 

and authorities of public administration at the regional level; 

 elaboration of regulatory acts related to the prerogatives of the authorities of public 

administration at the regional level. 

The legal implications that we are referring, start from the understanding of the region as a 

new intermediary administrative level, between the central level and the base level of public 

administration, represented by communes and cities. 

Such a definition of the region was adopted by the European Council in European Charter 

of Local Powers and, after that, by all documents which followed the appearance of this Charter 

and which make reference to the public administration. 
 
Keywords: territorial administrative organization, administrative-territorial unit, departmental 
system of public administration, regional system of public administration, decentralization. 
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Implicaţii juridice ale regionalizării 

Având în vedere că regiunea este consacrată şi acceptată în practica 
europeană ca unitate administrativ-teritorială cu personalitate juridică, prezentul 
articol se concentrează pe identificarea implicaţiilor juridice ale creării regiunilor, în 
accepţiunea lor europeană. 

Potrivit  Constituţiei României  teritoriul statului roman, ca stat unitar, este 
împărţit din punct de vedere administrativ, în unităţi administrativ- teritoriale, aspect 
evidenţiat în doctrină prin intermediul noţiunii de organizare administrativ-
teritorială (Muraru, 1997, p. 146). 
 Sintagma „unităţi administrativ-teritoriale“ are două sensuri distincte: 

a) într-un prim sens, unităţile administrativ-teritoriale fac referire la 
circumscripţiile administrative ale teritoriului de stat, adică porţiuni ale teritoriului 
naţional, în care îşi exercită competenţa serviciile deconcentrate ale statului; 

b) într-un al doilea sens, unităţile administrativ-teritoriale reprezintă 
colectivităţile teritoriale locale adică cetăţenii, care trăiesc pe o anumită porţiune a 
teritoriului de stat, existând o organizare juridică administrativă şi interese politice 
locale proprii, distincte. 

În contextul în care dispoziţiile constituţionale ale art.3, alin (3), privind 
teritoriul României, prevăd în mod expres faptul că „teritoriul este organizat, sub 
aspect administrativ, în comune, oraşe şi judeţe“, se impune a preciza că România 
are trei niveluri de administraţie publică – comunală şi orăşenească, judeţeană şi 
naţională – deci un singur nivel intermediar între nivelul local de bază şi cel naţional, 
incluzându-se în categoria statelor cu un sistem departamental de administraţie 
publică (Iorgovan, 1996 p.539). 

Această formă de organizare administrativă a teritoriului României, datată 
din anul 1968, a devenit odată cu trecerea la economia de piaţă şi cu aderarea ţării 
noastre la Uniunea Europeană, anacronică şi nefuncţională, aducând grave prejudicii 
dezvoltării economice, sociale şi culturale a României. 

Incompatibilitatea judeţelor cu regiunile europene şi capacitatea redusă a 
multor unităţi administrativ-teritoriale de a se autofinanţa şi implica în proiecte de 
anvergură, conform cerinţelor şi posibilităţilor existente, şi de a îndeplini cerinţele 
Uniunii Europene, cauzând astfel o absorţie extrem de redusă a fondurilor europene 
destinate României, sunt factori care impun o nouă formă de organizare 
administrativă a teritoriului naţional, bazată pe crearea regiunilor ca unităţi 
administrativ-teritoriale compatibile cu regiunile europene. 

Pornind de la aceste considerente, Programul de Guvernare 2013-2016 
consacră în capitolul „Dezvoltare şi Administraţie“ o importanţă deosebită 
demarării procesului de regionalizare. În acest context, înfăptuirea obiectivului 
privind „Reorganizarea administrativ-teritorială prin crearea cadrului instituţional pentru 
funcţionarea regiunilor administrativ-teritoriale“, semnifică de fapt introducerea unui nou 
sistem de administraţie publică în România, cu patru niveluri de administraţie – 
comunală şi orăşenească, judeţeană, regională şi naţională – incluzând două niveluri 
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intermediare între cel local de bază şi cel naţional şi pe care doctrina îl denumeşte 
sistem regional de administraţie publică (Iorgovan , 1996, p. 539). 

Definiţia regiunii ca nivel intermediar de administraţie publică, propusă de 
unii autori, a fost preluată de către Consiliul Europei în Charta Europeană a Puterilor 
Locale şi, după aceea, în toate documentele care au fost adoptate în urma apariţiei 
acestei Charte şi care fac referire la administraţia publică. Adoptarea unei astfel de 
definiţii a intervenit pentru a explicita în special latura funcţională a regiunii şi 
pentru a elimina ambiguităţile legate de termenul „regiune“. 

Pentru că existenţa sistemului departamental este consacrată la nivel 
constituţional (aşa cum am arătat anterior), rezultă că introducerea sistemului 
regional nu poate fi decât rezultatul unei revizuiri constituţionale. 

Normele constituţionale consacră expres, comunele, oraşele şi judeţele, cu 
posibilitatea ca unele oraşe să fie declarate municipii, refuzând însă legii organice 
posibilitatea de a modifica organizarea administrativ-teritorială, consacrată 
constituţional. Cu privire la acest aspect, Constituţia în vigoare se deosebeşte în 
mod esenţial de constituţiile precedente. De pildă art. 75 al Constituţiei din 1948, 
consacrat organizării administrativ-teritoriale a ţării, a stabilit că teritoriul „se 
împarte, din punct de vedere administrativ, în comune, plăşi, judeţe şi regiuni. Prin 
lege se pot aduce modificări acestor împărţiri“ (Constituţia R.P.R. 1948). După cum 
se poate observa, textul constituţional, oferea legii posibilitatea unei modificări 
radicale a organizării administrative a teritoriului ţării. O asemenea modificare a 
survenit prin legea nr.5 din 6 septembrie 1950, de organizare administrativ-
teritorială, prin care teritoriul României este împărţit în regiuni, raioane, oraşe şi 
commune. 

În condiţiile enumerării exprese şi limitative a unităţilor administrativ-
teritoriale în cadrul normelor constituţionale, competenţa legislativului de a crea alte 
unităţi administrativ-teritoriale este de neconceput, şi ar excede cadrului 
constituţional. 

De altfel, problema revizuirii constituţionale se pune nu doar în legătură cu 
crearea regiunilor ca unităţi administrativ-teritoriale ci şi cu privire la constituirea 
autorităţilor administraţei publice de la nivel regional. 

Normele constituţionale prin art. 121 şi 122, determină autorităţile 
administraţiei publice locale şi competenţa acestora ca autorităţi comunale, 
orăşeneşti şi respectiv judeţene. Prin urmare, înfiinţarea autorităţilor administraţiei 
publice de la nivel regional nu poate fi decât rezultatul unei revizuiri constituţionale. 

Problema unei revizuiri constituţionale nu s-a pus în cazul înfiinţării 
regiunilor de dezvoltare pentru că acestea din urmă „nu sunt unităţi administrativ-
teritoriale şi nu au personalitate juridică“, fiind zone care cuprind teritoriile mai 
multor judeţe „constituie în baza unor convenţii încheiate între reprezentanţii 
consiliilor judeţene“  (art.5, alin. (3) şi art. 6, alin. (1) din Legea nr.315/2004.) 

Dacă crearea regiunilor administrativ- teritoriale este neconstituţională, 
necesitând, deci, revizuirea Constituţiei, nimic nu îl împiedică pe legiuitor să creeze 
regiuni sub formă de asociere instituţională între colectivităţi teritoriale locale.   
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Constituirea regiunilor ca unităţi administrativ-teritoriale este impusă, printre 
altele, de nefuncţionalitatea regiunilor de dezvoltare, care nu şi-au atins scopul 
pentru care au fost înfiinţate, rămânând de la crearea lor şi până în prezent, doar 
nişte structuri artificiale, care nu favorizează procesul de atragere a fondurilor 
europene. 

Pentru că în abordările publice de până acum cu privire la crearea regiunilor, 
a fost conturată şi poziţia care susţine comasarea judeţelor actuale în opt judeţe 
mari, pe structura regiunilor de dezvoltare (cu menţinerea denumirii constituţionale 
de judeţ), se impune să subliniem că în ipoteza adoptării unei astfel de soluţii, nu s-
ar mai fi pus problema unei revizuiri constituţionale, fiind vorba de o problemă 
exclusiv de competenţa legii organice. S-a dovedit însă faptul că soluţia la care ne 
referim, este dificil de aplicat din cauza rezistenţei  populare, justificată de tradiţie, 
patriotism local, apartenenţa la grup şi de mulţi alţi factori, cu toate că ar putea fi 
viabilă economic şi funcţională din punct de vedere al criteriilor europene. 

Crearea regiunilor ca unităţi administrativ-teritoriale şi a autorităţilor 
administraţiei publice de la nivel regional implică în mod necesar nu numai 
revizuirea Constituţiei ci şi elaborarea cadrului normativ necesar organizării şi 
funcţionării unităţilor şi autorităţilor respective. Într-o primă fază, un astfel de 
proces reclamă în mod concret adoptarea unor legi pentru modificarea şi/sau 
completarea unor acte normative în vigoare, privind administraţia publică locală şi 
asupra cărora vom insista în cele ce urmează.  

Dintre actele normative în vigoare ce urmează a fi modificate şi/sau 
completate ca urmare a înfiinţării regiunilor şi a autorităţilor administraţiei publice 
de la nivel regional, avem în vedere: 

1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; .2. Legea nr.195/2006, legea – cadru a 
descentralizării; 3. Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
cu modificările şi completările ulterioare; 4. Ordonanţa Guvernului României nr.53/2002 
privind Statutul – cadru al unităţii administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările 
ulterioare;  5. Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  6. Legea nr. 393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali,  cu modificările şi completările ulterioare;  7. Legea  nr. 213/1998 
privind  proprietatea public şi regimul juridic al acesteia, actualizată. 

Precizăm că este de preferat să începem prezentarea concretă a modificărilor 
şi/sau completărilor legislative la care ne-am referit, cu Legea nr. 215/2001 având în 
vedere că această lege reprezintă în plan legislativ, principalul instrument juridic  
care asigură cadrul organizatoric şi funcţional al administraţiei publice locale, cu 
impact asupra întregului drept pozitiv în materie.  

1.În privinţa Legii nr.215/2001, se impune: 
a) modificarea următoarelor articole/alineate:  

• alineatul (2) al articolului 3 – potrivit căruia autonomia locală „se exercită de 
consiliile locale şi primari, precum şi de consiliile judeţene şi preşedinţii acestora, 
autorităţi ale administraţiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret 
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şi liber exprimat“ (alineatul este reprodus astfel cum a fost modificat  prin art.78 
pct. 1 din Legea nr. 35/2008). 
• alineatul (1) al articolului 6 – care defineşte raporturile dintre autorităţile 
administraţiei publice locale ca fiind „raporturile dintre autorităţile administraţiei 
publice locale din comune, oraşe şi municipii şi autorităţile administraţiei publice de 
la nivel judeţean“. 
• alineatul (2) al articolului 6 – ce stabileşte că „în relaţiile dintre autorităţile 
administraţiei publice locale şi consiliul judeţean, pe de o parte, precum şi între 
consiliul local şi primar, pe de altă parte, nu există raporturi de subordonare“. 
• alineatul (1) al articolului 8 – prin care sunt reglementate „structurile asociative ale 
autorităţilor administraţiei publice locale ” pe care autorităţile publice centrale sunt 
obligate să le asculte ori de câte ori „adoptă hotărâri în probleme ce le privesc în 
mod direct, potrivit legii“.  
• alineatul (1) al articolului 9 – conform căruia „în cadrul politicii economice 
naţionale, comunele, oraşele, municipiile şi judeţele au dreptul la resurse financiare 
proprii“, stabilite, administrate şi utilizate de autorităţile administraţiei publice locale 
pentru îndeplinirea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin, potrivit legii. 
• articolul 10 – care prevede că „autorităţile administraţiei publice locale 
administrează sau, după caz, dispun de resursele financiare, precum şi de bunurile 
proprietate publică sau privată ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, în 
conformitate cu principiul autonomiei locale“. 
• alineatul (1)al articolului 13 – ce reglementează componenţa consiliului de 
administraţie care conduce asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, acesta 
cuprinzând „reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale componente, 
desemnaţi de consiliul local sau de consiliul judeţean, la propunerea primarului, 
respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, precum şi la propunerea consilierilor 
locali sau judeţeni, după caz“. 
• articolul 14 – care consfinţeşte dreptul unităţilor administrativ-teritoriale „de a 
încheia între ele acorduri şi de a participa, inclusiv prin alocare de fonduri, la 
iniţierea şi la realizarea unor programe de dezvoltare zonală sau regională,  în baza 
hotărârilor adoptate de consiliile locale ori judeţene, după caz, în condiţiile legii“. 
• alineatul (2) al articolului 16 – care prevede că „proiectele de înţelegeri de 
cooperare pe care unităţile administrativ-teritoriale intenţionează să le încheie cu 
unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări, vor fi transmise spre avizare Ministerului 
Afacerilor Externe, prin primar, respectiv preşedinţii consiliilor judeţene, înainte de 
supunerea lor spre adoptare de către consiliile locale sau consiliile judeţene, după 
caz“. 
• articolul 17 – ce consfinţeşte dreptul consiliilor locale şi consiliilor judeţene de a 
hotărî „asupra  participării cu capital sau cu bunuri, în numele şi interesul 
colectivităţilor locale pe care le reprezintă, la înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea 
unor organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică, de interes local 
sau judeţean, în condiţiile legii“. 
• alineatul (1) al articolului 20 – având următorul cuprins: „Comunele,oraşele, 
municipiile şi judeţele sunt unităţi administrativ-teritoriale în care se exercită 
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autonomia locală şi în care se organizează şi funcţionează autorităţi ale administraţiei 
publice locale“. 
• alineatul (2) al articolului 21 – care prevede că unităţile administrativ-teritoriale 
sunt reprezentate în justiţie, după caz, „de primar sau de preşedintele consiliului 
judeţean“. 
• alineatul (3) al articolului 21 – ce reglementează dreptul primarului, respectiv al 
preşedintelui consiliului judeţean, de a împuternici „o persoană cu studii superioare 
juridice de lungă durată din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv 
al consiliului judeţean, sau un avocat care să reprezinte interesele unităţii 
administrativ-teritoriale, precum şi ale autorităţilor administraţiei publice locale 
respective, în justiţie“. 
• articolul 22 potrivit căruia „delimitarea teritorială a comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi judeţelor se stabileşte prin lege“. 
• articolul 25 ce stabileşte că aleşii locali sunt: „primarul, consilierii locali, 
preşedintele consiliului judeţean şi consilierii judeţeni“, aceştia îndeplinind în 
exerciţiul mandatului lor „o funcţie de autoritate publică“ (articolul este reprodus 
astfel cum a fost modificat prin art.78 pct.2 din Legea nr. 35/2008). 
• alineatul (1) al articolului 26 – care prevede că „mandatul primarului, consilierului 
local, respectiv al preşedintelui consiliului judeţean şi al consilierului judeţean este de 
4 ani“, mandatul exercitându-se „în condiţiile legii“ (alineatul este reprodus astfel 
cum a fost modificat prin art.78 pct.3 din Legea nr.35/2008). 
• alineatul (2) al articolului 26 – având următorul cuprins: „Consiliul local sau 
consiliul judeţean, primarul, precum şi preşedintele consiliului judeţean ales în cursul 
unui mandat, ca urmare a dizolvării consiliului local sau judeţean, respectiv a 
vacanţei postului de primar sau de preşedinte al consiliului judeţean, încheie 
mandatul precedentei autorităţi a administraţiei publice locale“. 
• alineatul (3) al articolului 26 – conform căruia „consiliul local sau consiliul 
judeţean, precum şi primarul sau preşedintele consiliului judeţean, aleşi în urma 
organizării unor noi unităţi administrativ-teritoriale sau în urma dizolvării unor 
consilii, respectiv vacantării unor posturi de primari sau de preşedinţi ai consiliilor 
judeţene, îşi exercită mandatul numai până la organizarea următoarelor alegeri locale 
generale“. 
• articolul  27 ce consfinţeşte dreptul autorităţilor administraţiei publice locale de a 
institui şi percepe  „impozite şi taxe locale“, şi de a elabora şi aproba „bugetele 
locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, în condiţiile legii“. 
• alineatul (1) al articolului 109 – ce stabileşte că „cetăţenii pot propune consiliilor 
locale sau consiliilor judeţene pe a căror rază domiciliază, spre dezbatere şi adoptare, 
proiecte de hotărâri“. 
• alineatul (1) al articolului 115 – care prevede că „pentru îndeplinirea atribuţiilor ce 
le revin“, primarul emite „dispoziţii“ iar consiliul local şi consiliul judeţean adoptă 
„hotărâri“. 
• alineatul (1) al articolului 116 – potrivit căruia „fiecare unitate administrativ-
teritorială şi subdiviziune administrativ-teritorială a municipiilor are un secretar 
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salarizat  din bugetul local“, care are  calitatea de  „funcţionar public de conducere“, 
bucurându-se de stabilitate în funcţie. 
• alineatul (1) al articolului 120 – ce reglementează conţinutul domeniului public de 
interes local sau judeţean, acesta incluzând „bunurile care, potrivit legii sau prin 
natura lor, sunt de uz sau de interes public şi nu sunt declarate prin lege de uz sau 
de interes public naţional“. 
• articolul 122 ce stabileşte obligaţia inventarierii anuale a tuturor bunurilor 
aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale, primarul, respectiv preşedintele 
consiliului judeţean trebuind să prezinte anual consiliilor locale şi judeţene un 
„raport asupra gestionării bunurilor“. 
• alineatul (1) al articolului 123 – având următorul cuprins: „Consiliile locale şi 
consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de 
interes local sau judeţean, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome şi 
instituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu 
privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din 
domeniul privat,  de interes local sau judeţean, în condiţiile legii“ 
• alineatul (3) al articolului 123 – care prevede că „în cazul în care consiliile locale 
sau judeţene hotărăsc vânzarea unui teren aflat în proprietatea privată a unităţii 
administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate construcţii, constructorii de bună 
credinţă ai acestora beneficiază de un drept de preemţiune la cumpărarea terenului 
aferent construcţiilor“. 
• articolul 124 – ce reglementează posibilitatea  consiliilor locale şi a consiliilor 
judeţene de a da „în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile şi imobile 
proprietate publică şi privată locală ori judeţeană, după caz,  persoanelor juridice 
fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori 
serviciilor publice“. 
• articolul 125 – care consfinţeşte dreptul consiliilor locale sau consiliilor judeţene 
de a contracta prin licitaţie publică „efectuarea de lucrări şi servicii de utilitate 
publică, în limita sumelor aprobate prin bugetul local, respectiv judeţean“. 
• articolul 128 – având următorul cuprins: „Consilierii locali sau judeţeni, după caz, 
primarii, viceprimarii, primarul general al municipiului Bucureşti, primarii şi 
viceprimarii subdiviziunilor administrativ-teritoriale, preşedinţii şi vicepreşedinţii 
consiliilor judeţene, secretarii unităţilor administrativ-teritoriale şi personalul din 
aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judeţean, răspund, după 
caz, contravenţional, administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârşite în 
exercitarea atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii“. 

b) în cazul legii la care ne referim, se mai impune şi completarea acesteia, 
constând în:  
• introducerea unui nou articol care să definească autorităţile administraţiei publice 
de la nivel regional; 
• introducerea unui nou capitol referitor la constituirea, atribuţiile şi funcţionarea 
autorităţilor administraţiei publice de la nivel regional. 
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 2. În legătură cu Legea nr. 195/2006, se impune completarea acesteia, prin 
introducerea a două noi articole privind competenţele exclusive şi competenţele 
partajate ale autorităţilor administraţiei publice de la nivel regional. 
 3. În cazul Legii nr. 52/2003, se impune modificarea  alineatului (2) al 
articolului 4 din lege, ce stabileşte „autorităţile administraţiei publice locale“ obligate 
să respecte prezenta lege: „consiliile judeţene, consiliile locale, primarii, instituţiile şi 
serviciile publice de interes local sau judeţean“.  
 4. Privind Ordonanţa Guvernului României nr. 53/2002, se impune modificarea 
următoarelor  alineate: 
• alineatul (2) al articolului 1 – care prevede că  „unităţile administrativ-teritoriale din 
România cărora li se aplică prezentul statut sunt comunele, oraşele, municipiile şi 
judeţele“. 
• alineatul (1) al articolului 5 – conform căruia „comunele, oraşele şi judeţele sunt 
persoane juridice de drept public“. 
 5. Referitor la Legea nr. 67/2004, se impune modificarea următoarelor 
articole/alineate: 
• alineatul (1) al articolului 1 – ce prevede că legea „reglementează regimul alegerilor 
pentru autorităţile administraţiei publice locale – consilii locale, consilii judeţene, 
primari şi preşedinţi ai consiliilor judeţene“. 
• alineatul (2) al articolului 1 – potrivit căruia „consiliile locale şi consiliile judeţene, 
primarii şi preşedinţii consiliilor judeţene se aleg prin vot universal, egal, direct, 
secret şi liber exprimat“. 
• alineatul (3) al articolului 1 – având următorul cuprins: „Consiliile locale şi 
consiliile judeţene se aleg pe circumscripţii electorale, pe baza scrutinului de listă, 
potrivit principiului reprezentării proporţionale“. 
• alineatul (4) al articolului 1 – ce reglementează alegerea primarilor şi preşedinţilor 
consiliilor judeţene „pe circumscripţii electorale, prin scrutin uninominal“. 
• alineatul (5) al articolului 1 – care stabileşte că „vicepreşedinţii consiliilor judeţene, 
precum şi viceprimarii se aleg prin vot indirect de către consiliile judeţene, respectiv 
consiliile locale“. 
• alineatul (2)al articolului 3 – conform căruia „pentru alegerea consiliului local,  a 
consiliului judeţean, a primarului, precum şi a preşedintelui consiliului judeţean 
fiecare alegător are dreptul la câte un singur vot“. 
• alineatul (1) al articolului 4 – având următorul cuprins: „Dreptul de a fi aleşi 
consilieri, primari sau preşedinţi ai consiliilor judeţene, revine cetăţenilor cu drept de 
vot care au împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv,  vârsta de cel puţin 23 de ani“. 
• alineatul (1) al articolului 6 – potrivit căruia candidaturile pentru consiliile locale şi 
consiliile judeţene precum şi cele pentru primari şi preşedinţi ai consiliilor locale se 
propun de „partidele politice“, „alianţele politice“, „alianţele electorale“, 
„organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale“ existând şi posibilitatea 
„candidaturilor independente“. 
• alineatul (5) al articolului 6 – ce stabileşte că „o persoană poate candida pentru un 
singur consiliu local şi un singur consiliu judeţean şi numai pentru o singură funcţie 
de primar sau de preşedinte al consiliului judeţean“. 
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• alineatul (6) al articolul 6 – având următorul cuprins: „O persoană poate candida, 
în acelaşi timp, pentru funcţia de consilier local, de consilier judeţean şi de primar 
sau preşedinte al consiliului judeţean, după caz, neputând candida, în acelaşi timp, 
pentru funcţia de primar şi pentru funcţia de preşedinte al consiliului judeţean“. 
• articolul  43 ce reglementează că „numărul consilierilor pentru consiliile locale şi 
pentru consiliile judeţene este cel stabilit prin ordin al prefectului“.    
• articolul 44 – ce stabileşte că „propunerile de candidaţi pentru consilierii locali, 
consilierii judeţeni, pentru primari şi pentru preşedinţii consiliilor judeţene se fac pe 
circumscripţii electorale“. 
• articolul 54 – potrivit căruia „modelele buletinelor de vot se stabilesc prin hotărâre 
a Guvernului şi sunt diferite pentru consiliile locale, pentru consiliile judeţene, 
respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, şi pentru primar, respectiv 
pentru primarul general al municipiului Bucureşti, precum şi pentru preşedinţii 
consiliilor judeţene“. 
• articolul 95 – având următorul cuprins: „Alegerile  pentru consilieri, pentru primari 
şi pentru preşedinţii consiliilor judeţene sunt valabile, indiferent de numărul 
alegătorilor care au participat la vot“. 
• articolul 99 – conform căruia „biroul electoral de circumscripţie comunală, 
orăşenească, municipală, de sector al municipiului Bucureşti şi de circumscripţie 
judeţeană, respectiv  a municipiului Bucureşti încheie separat câte un proces-verbal  
pentru consiliul local şi pentru primar, respectiv  pentru consiliul judeţean şi pentru 
preşedintele consiliul judeţean, precum şi pentru primarul general al municipiului 
Bucureşti, după caz, privind toate operaţiunile electorale, centralizarea voturilor, 
constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor“. 
• alineatul (1) al articolului 100 – care stabileşte că „biroul electoral de circumscripţie 
judeţeană respectiv a municipiului Bucureşti, centralizează voturile şi rezultatele 
alegerilor pe judeţ şi încheie câte un proces-verbal pentru consilierii locali, pentru 
consilierii judeţeni şi pentru consilierii municipiului Bucureşti, respectiv pentru 
primar, pentru preşedintele consiliului judeţean şi pentru primarul general al 
municipiului Bucureşti“. 
 6. În cazul Legii nr.393/2004, se impune modificarea următoarelor 
articole/alineate: 
• alineatul (1) al articolului 2 – care prevede că „prin aleşii locali, în sensul prezentei 
legi, se înţelege consilierii locali, consilierii judeţeni, primarii, primarul general al 
municipiului Bucureşti, viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor 
judeţene“. 
• alineatul (2) al articolului 2 – potrivit căruia „consilierii locali şi consilierii judeţeni, 
primarii, precum şi preşedinţii consiliilor judeţene se aleg prin vot universal, egal, 
direct, secret şi liber exprimat de  către cetăţenii cu drept de vot din unitatea 
administrativ-teritorială în care urmează să-şi exercite mandatul“ (alineatul este 
reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 79 pct. 1 din Legea nr.35/2008). 
• articolul 5 – având următorul cuprins: „Consilierii locali şi consilierii judeţeni îşi 
exercită drepturile şi îşi îndeplinesc îndatoririle pe întreaga durată a mandatului 
pentru care au fost aleşi“. 
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• articolul 61 – ce stabileşte că „la şedinţa de constituire a consiliilor locale şi 
judeţene, prezenţa consilierilor aleşi este obligatorie, cu excepţia cazurilor în care 
absenţa este temeinic motivată“ (articolul a fost introdus prin art. I pct.2 din Legea 
nr. 249/2006). 
• alineatul (1) al articolului 7 – care prevede obligaţia  depunerii jurământului în faţa 
consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, de către „consilierii locali şi 
consilierii judeţeni, ale căror mandate au fost validate“. 
• alineatul (2) al articolului 7 – având următorul cuprins: „Consilierii locali şi 
consilierii judeţeni care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de 
drept“. 
• alineatul (2) al articolului 8 – conform căruia „consilierii local şi consilierii judeţeni 
primesc un semn distinctiv al calităţii lor de reprezentanţi aleşi ai colectivităţii locale, 
pe care au dreptul să îl poarte pe întreaga durată a mandatului“. 
• alineatul (1) al articolului 9 – având următorul cuprins : „Calitatea de consilier local 
sau de consilier judeţean încetează la data declarării ca legal constituit a noului 
consiliu ales“. 
• alineatul (3) al articolului 9 – ce stabileşte că „încetarea de drept a mandatului  de 
consilier se constată de către consiliul local, respectiv de consiliul judeţean, prin 
hotărâre, la propunerea primarului ori, după caz a preşedintelui consiliului judeţean 
sau a oricărui consilier“. 
• articolul 10 care consfinţeşte dreptul de a demisiona al consilierilor locali şi 
judeţeni „anunţând în scris, preşedintele de şedinţă, respectiv preşedintele consiliului 
judeţean, care ia act de  aceasta. Preşedintele propune consiliului adoptarea unei 
hotărâri prin care se ia act de demisie şi se declară locul vacant“. 
• alineatul (1) al articolului 12 – ce reglementează că „în toate situaţiile de încetare a 
mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul local sau 
consiliul judeţean, după caz, adoptă în prima şedinţă ordinară, la propunerea 
primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, o hotărâre prin care se ia 
act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză“. 
• alineatul (2) al articolului 12 – având următorul cuprins: „Hotărârea va avea la 
bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat  de primar şi de secretarul 
comunei sau oraşului, respectiv de preşedintele consiliului  judeţean şi de secretarul 
general al judeţului. Referatul va fi însoţit de acte justificative“. 
• articolul 13 – ce stabileşte că „primarul şi preşedintele consiliului judeţean îşi 
exercită drepturile şi îşi îndeplinesc îndatoririle ce le revin pe întreaga durată a 
mandatului pentru care au fost aleşi“ (articolul este reprodus astfel cum a fost 
modificat prin art. 79 pct.2 din Legea nr. 35/2008). 
• alineatul (1) al articolului 15 – potrivit căruia „calitatea de primar şi, respectiv, de 
preşedinte al consiliului judeţean încetează la data depunerii jurământului de către 
noul primar şi, respectiv, de preşedintele consiliului judeţean“ (alineatul este 
reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. I din Legea nr. 58/2009). 
• alineatul (2) al articolului 15 – care prevede cazurile în care încetează, de drept, 
înainte de expirarea duratei normale a mandatului  „calitatea de primar şi, respectiv, 
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de preşedinte al consiliului judeţean“ (partea introductivă a alineatului este 
reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. unic pct. 2 din Legea nr. 58/2009). 
• alineatul (1) al articolului 18 – ce stabileşte că „vicepreşedinţii consiliului judeţean, 
precum şi viceprimarii intră în exercitarea mandatului după declararea lor ca legal 
aleşi“ (alineatul este reprodus astfel  cum a fost modificat prin art. 79 pct. 3 din 
Legea nr. 35/2008). 
• alineatul (4) al articolului 18 – având următorul cuprins : „Mandatul de 
vicepreşedinte al consiliului judeţean, respectiv  de viceprimar, poate înceta înainte 
de termen în urma eliberării sau revocării acestuia din funcţie“ (alineatul este 
reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 79 pct. 3 din Legea nr. 35/2008). 
• alineatul (1) al articolului 28 – ce stabileşte că „pe timpul exercitării mandatului de 
primar, viceprimar, preşedinte sau vicepreşedinte al consiliului judeţean se suspendă 
contractul de muncă sau actul de numire a acestora în cadrul unei instituţii ori 
autorităţi publice, respectiv la regii autonome sau la societăţi comerciale cu capital 
integral sau majoritar de stat sau ale unităţilor administrativ-teritoriale“. 
• alineatul (1) al articolului 30 – care prevede că „la încetarea mandatului de primar, 
de viceprimar, de preşedinte sau vicepreşedinte al consiliului judeţean persoanele în 
cauză îşi reiau activitatea în executarea aceloraşi contracte de muncă sau acte de 
numire“, luându-se în calcul la stabilirea clasei şi gradului de încadrare „perioadele 
lucrate în funcţiile de demnitate  publică alese“. 
• articolul 31 – conform căruia timp de 2 ani de la încetarea mandatului, primarului, 
viceprimarului, preşedintelui sau vicepreşedintelui consiliului judeţean  „nu li se 
poate modifica sau desface contractul de muncă ori aceştia nu pot fi eliberaţi din 
funcţie pe motive ce nu le sunt imputabile“. 
• articolul  32 – având următorul cuprins:  „La încetarea mandatului, primarii şi 
viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, care îndeplinesc 
condiţiile prevăzute de lege pentru pensionare sau sunt pensionaţi, beneficiază la 
cerere, de calcularea sau, după caz, de recalcularea pensiei, luându-se în calcul şi 
indemnizaţiile lunare primite, potrivit legii“. 
• articolul 35 – care stabileşte dreptul primarilor,viceprimarilor, preşedinţilor sau 
vicepreşedinţilor consiliilor judeţene „la o indemnizaţie lunară, stabilită potrivit legii 
şi la decontarea, în condiţiile legii, a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului“. 
• alineatul (1) al articolului 38 – ce prevede că „primarii şi viceprimarii, preşedinţii şi 
vicepreşedinţii consiliilor judeţene beneficiază de concedii de odihnă, concedii 
medicale, concedii fără plată, precum şi de concedii plătite în cazul unor evenimente 
familiale deosebite, potrivit legii“. 
• alineatul (2) al articolului 38 – având următorul cuprins:  „Pentru a beneficia de 
concediu fără plată sau de concedii plătite în cazul unor evenimente familiale 
deosebite, primarii şi preşedinţii consiliilor judeţene au obligaţia de a informa, în 
prealabil, consiliul local sau judeţean, după caz, indicând durata acestora şi perioada 
în care vor avea loc. În cazuri de urgenţă, informarea se face în prima şedinţă de 
consiliu, organizată după terminarea concediului“. 
• alineatul (3) al articolului 3 – conform căruia „concediile fără plată sau pentru 
evenimente familiale deosebite, precum şi durata acestora, în cazul viceprimarilor şi 
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