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1. MONITORUL 

OFICIAL nr. 

440 din 3 iunie 

2019 

INALTA CURTE 

DE CASATIE SI 

JUSTITIE - 

COMPLETUL 

PENTRU 

SOLUTIONAREA 

RECURSULUI IN 

INTERESUL LEGII 

DECIZIA nr. 13 

din 8 aprilie 

2019 

referitoare la 

interpretarea si 

aplicarea art. 492 

din Codul civil 

din 1864, art. 579 

alin. (1),art. 577 

alin. (2) din 

Codul civil, art. 

37 alin. (5) din 

Legea nr. 50/1991 

privind 

autorizarea 

executarii 

lucrarilor de 

constructii, 

republicată 

Juridic INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE 

    In numele legii 

    DECIDE: 

    Admite recursul in interesul legii promovat de Colegiul de 

conducere al Curtii de Apel Bucuresti si, in interpretarea si aplicarea 

art. 492 din Codul civil din 1864, art. 579 alin. (1), art. 577 alin. (2) 

din Codul civil, art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare si art. 37 alin. (1) din Legea 

cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, stabileste ca: 

    Lipsa autorizatiei de construire sau nerespectarea prevederilor 

acesteia, precum si lipsa procesului-verbal de receptie la terminarea 

lucrarilor constituie impedimente pentru recunoasterea pe cale 

judiciara, in cadrul actiunii in constatare, a dreptului de proprietate 

asupra unei constructii realizate de catre proprietarul terenului, cu 

materiale proprii. 

    Obligatorie, potrivit dispozitiilor art. 517 alin. (4) din Codul de 

procedura civila. 

    Pronuntata in sedinta publica astazi, 8 aprilie 2019. 

 

 

 

                    VICEPRESEDINTELE INALTEI CURTI DE 

CASATIE  SI JUSTITIE, 

                    Gabriela Elena Bogasiu 

                    Magistrat-asistent, 

                    Elena Adriana Stamatescu 
2. MONITORUL 

OFICIAL nr. 

446 din 4 iunie 

2019 
 

GUVERNUL 

ROMANIEI 
ORDONANTA 

DE URGENTA 

nr. 40 din 3 iunie 

2019 

privind 

Secretar ART. I 

    Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei 

publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale 

nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul alesilor locali, publicata in Monitorul 

Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 349 din 20 mai 2015, se modifica si 



modificarea si 

completarea Legii 

nr. 115/2015 

pentru alegerea 

autoritatilor  

administratiei 

publice locale, 

pentru 

modificarea Legii 

administratiei 

publice locale nr. 

215/2001, precum 

si pentru 

modificarea si 

completarea Legii 

nr. 393/2004 

privind Statutul 

alesilor locali, 

pentru 

modificarea si 

completarea Legii 

administratiei 

publice locale nr. 

215/2001,  

precum si pentru 

modificarea Legii 

nr. 393/2004 

privind Statutul 

alesilor locali 

se completeaza dupa cum urmeaza: 

    1. Alineatele (2), (4) si (5) ale articolului 1 se modifica si vor avea 

urmatorul cuprins: 

    "(2)  Consiliile locale si consiliile judetene, primarii si presedintii 

consiliilor judetene se aleg prin vot universal, egal, direct, secret si 

liber exprimat. 

    .................................................................................................  

(4)  Primarii comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor 

municipiului Bucuresti si primarul general al municipiului Bucuresti, 

precum si presedintii consiliilor judetene se aleg pe circumscriptii 

electorale, prin scrutin uninominal. 

(5)  Viceprimarii, precum si vicepresedintii consiliilor judetene se 

aleg prin vot indirect de catre consiliile locale, respectiv consiliile 

judetene." 

 

    2. Alineatul (2) al articolului 3 se modifica si va avea urmatorul 

cuprins: 

    "(2)  Pentru alegerea consiliului local, a consiliului judetean, a 

primarului, precum si a presedintelui consiliului judetean fiecare 

alegator are dreptul la cate un singur vot." 

 

    3. Alineatul (1) al articolului 4 se modifica si va avea urmatorul 

cuprins: 

    "(1)  Au dreptul de a fi alesi consilieri, primari sau presedinti ai 

consiliilor judetene cetatenii cu drept de vot care au implinit, pana in 

ziua alegerilor inclusiv, varsta de cel putin 23 de ani, daca nu le este 

interzisa asocierea in partide politice, potrivit art. 40 alin. (3) din 

Constitutia Romaniei, republicata." 

 

    4. Alineatul (2) al articolului 5 se modifica si va avea urmatorul 

cuprins: 

    "(2)  Cetatenii Uniunii Europene au dreptul de a fi alesi in functia 

de consilier local si consilier judetean, primar sau presedinte al 

consiliului judetean." 

 

    5. Alineatele (1), (4) si (5) ale articolului 7 se modifica si vor avea 

urmatorul cuprins: 

    "(1)  Candidaturile pentru consiliile locale si consiliile judetene, 

precum si cele pentru primari si presedinti ai consiliilor judetene se 

propun de partidele politice sau aliantele politice constituite potrivit 

Legii partidelor politice nr. 14/2003, republicata. Se pot depune 

candidaturi si de catre aliantele electorale constituite in conditiile 

prezentei legi, de catre organizatiile cetatenilor apartinand 

minoritatilor nationale prevazute la art. 8, precum si candidaturi 

independente. Listele de candidati pentru alegerea consiliilor locale 



si a consiliilor judetene trebuie intocmite astfel incat sa asigure 

reprezentarea ambelor sexe, cu exceptia acelora care contin un singur 

candidat. 

    ................................................................................................ .. 

(4)  O persoana poate candida pentru un singur consiliu local si un 

singur consiliu judetean si numai pentru o singura functie de primar 

sau de presedinte al consiliului judetean. 

(5)  O persoana poate candida in acelasi timp pentru functia de 

consilier local, de consilier judetean, de primar sau de presedinte al 

consiliului judetean. O persoana poate candida in acelasi timp pentru 

functia de consilier local si de consilier judetean." 

 

    6. Alineatul (2) al articolului 11 se modifica si va avea urmatorul 

cuprins: 

    "(2)  Pentru alegerea consiliilor judetene, a presedintelui 

consiliului judetean si a Consiliului General al Municipiului 

Bucuresti, fiecare judet, respectiv municipiul Bucuresti, constituie o 

circumscriptie electorala. Numerotarea circumscriptiilor electorale 

judetene si a municipiului Bucuresti se face prin hotarare a 

Guvernului." 

 

    7. Alineatul (1) al articolului 15 se modifica si va avea urmatorul 

cuprins: 

    "(1)  La aceeasi sectie de votare alegatorii voteaza pentru consiliul 

local, consiliul judetean, pentru primar si pentru presedintele 

consiliului judetean." 

 

    8. Alineatele (5) si (15) ale articolului 26 se modifica si vor avea 

urmatorul cuprins: 

    "(5)  Desemnarea presedintelui biroului electoral de circumscriptie 

si a loctiitorului acestuia se face in sedinta publica de catre 

presedintele tribunalului, in termen de 20 de zile de la stabilirea datei 

alegerilor. Desemnarea se face, prin tragere la sorti, dintre magistratii 

si ceilalti juristi care indeplinesc conditiile prevazute de alin. (5^1) pe 

baza criteriului apropierii domiciliului sau resedintei de localitatea 

sau subdiviziunea administrativ-teritoriala in care va functiona biroul 

electoral de circumscriptie. Tragerea la sorti se face cu prioritate din 

lista magistratilor, intai pentru presedinti si apoi pentru loctiitori. 

Lista magistratilor care participa la tragerea la sorti se intocmeste de 

catre presedintele tribunalului, iar cea a celorlalti juristi care 

indeplinesc conditiile prevazute de alin. (5^1) de catre Autoritatea 

Electorala Permanenta. Listele trebuie sa cuprinda un numar de 

persoane mai mare de 10% decat cel necesar. Magistratii si ceilalti 

juristi din lista care indeplinesc conditiile prevazute de alin. (5^1) 

care nu sunt desemnati presedinti sau loctiitori ai acestora raman la 



dispozitia presedintelui tribunalului, pentru inlocuirea, in cazuri 

deosebite, a titularilor. Lista trebuie sa cuprinda: numele, prenumele, 

codurile numerice personale, domiciliile, resedintele, locurile de 

munca, telefoanele, adresele de e-mail si semnaturile de luare la 

cunostinta ale persoanelor propuse. Prin jurist se intelege persoana 

licentiata in stiinte juridice. 

    ................................................................................................ 

(15)  Completarea birourilor electorale de circumscriptie cu 

reprezentantii partidelor politice si ai organizatiilor cetatenilor 

apartinand minoritatilor nationale care au un grup parlamentar 

propriu in cel putin una dintre Camerele Parlamentului se face in 

termen de 5 zile de la data constituirii acestora, de catre presedintele 

biroului electoral de circumscriptie. Completarea birourilor electorale 

de circumscriptie cu reprezentantii partidelor politice 

neparlamentare, ai organizatiilor neparlamentare ale cetatenilor 

apartinand minoritatilor nationale si ai aliantelor care nu au in 

componenta partide politice parlamentare sau organizatii 

neparlamentare ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, 

care participa la alegeri in circumscriptia respectiva, se face de catre 

presedintele biroului electoral de circumscriptie, in termen de 24 de 

ore de la data ramanerii definitive a candidaturilor, in ordinea 

descrescatoare a numarului de candidati propusi pentru consiliul 

local in cauza, la care se adauga, daca este cazul, candidatul la 

functia de primar. In cazul biroului electoral de circumscriptie 

judeteana, respectiv municipiului Bucuresti, se are in vedere numarul 

tuturor candidaturilor pentru consiliul judetean si pentru presedintele 

acestuia, respectiv pentru Consiliul General al Municipiului 

Bucuresti si primarul general, precum si pentru consiliile locale si 

primari, inregistrate in judet, respectiv in municipiul Bucuresti." 

 

    9. Dupa alineatul (5) al articolului 26 se introduce un nou alineat, 

alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins: 

    "(5^1) Pot fi desemnati presedinti ai birourilor electorale de 

circumscriptie si loctiitori ai acestora, juristii inscrisi in Corpul 

expertilor electorali care au o vechime in specialitate de cel putin 5 

ani." 

 

    10. La articolul 27 alineatul (1), literele d), i) si j) se modifica si 

vor avea urmatorul cuprins: 

    "d) fac publicatiile si afisarile necesare cu privire la listele de 

candidati si candidaturile independente pentru consilieri si la 

candidaturile pentru functia de primar si presedinte al consiliului 

judetean; 

    ..................................................................................................  

i) biroul electoral de circumscriptie judeteana, respectiv biroul 



electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti totalizeaza 

voturile exprimate pentru consiliul judetean, pentru presedintele 

consiliului judetean, respectiv pentru Consiliul General al 

Municipiului Bucuresti si pentru primarul general al municipiului 

Bucuresti si stabileste rezultatul alegerilor; elibereaza consilierilor, 

respectiv presedintelui consiliului judetean si primarului general al 

municipiului Bucuresti, certificatul doveditor al alegerii, dupa care 

transmite consiliului judetean, respectiv Consiliului General al 

Municipiului Bucuresti procesele-verbale si celelalte documente 

privind rezultatul alegerilor pentru consilieri, prevazute la art. 103 

alin. (5), in vederea validarii mandatelor; 

j) organizeaza, daca este cazul, desfasurarea celui de-al doilea tur de 

scrutin pentru primari sau pentru presedintii consiliului judetean;" 

 

    11. Alineatele (2) si (11) ale articolului 30 se modifica si vor avea 

urmatorul cuprins: 

    "(2)  Desemnarea presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de 

votare si a loctiitorilor acestora se efectueaza potrivit Legii nr. 

208/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. 

    ..................................................................................................  

(11)  Daca partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale 

sau organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au 

propus candidati la functia de primar si/sau presedinte al consiliului 

judetean care participa la al doilea tur de scrutin nu au reprezentanti 

in birourile electorale ale sectiilor de votare sau in biroul electoral al 

circumscriptiei respective, birourile se completeaza cu cate un 

reprezentant al acestora. Cererile se depun in scris in termen de 48 de 

ore de la stabilirea rezultatelor primului tur de scrutin. Prevederile 

alin. (5) se aplica in mod corespunzator." 

 

    12. La articolul 31, litera d) se modifica si va avea urmatorul 

cuprins: 

    "d) numara voturile si consemneaza rezultatul votarii pentru 

circumscriptiile electorale pentru care s-a votat la sectia respectiva, in 

mod distinct pentru consiliul local, pentru primar, respectiv primarul 

general al municipiului Bucuresti, pentru consiliul judetean si pentru 

presedintele consiliului judetean, respectiv pentru Consiliul General 

al Municipiului Bucuresti;" 

 

    13. Alineatul (2) al articolului 34 se modifica si va avea urmatorul 

cuprins: 

    "(2)  In cazul in care se organizeaza alegeri partiale pentru 

consiliul judetean, presedintele consiliului judetean, Consiliul 

General al Municipiului Bucuresti si/sau primarul general al 

municipiului Bucuresti se constituie, dupa caz, birouri electorale de 



circumscriptie judeteana sau biroul electoral de circumscriptie a 

municipiului Bucuresti, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor 

art. 26." 

 

    14. La articolul 39 alineatul (1), litera g) se modifica si va avea 

urmatorul cuprins: 

    "g) primeste procesele-verbale intocmite de birourile electorale de 

circumscriptie judeteana si a municipiului Bucuresti, impreuna cu 

procesele-verbale continand rezultatul alegerilor, intocmite de 

birourile electorale de circumscriptie comunala, oraseneasca, 

municipala si de sector al municipiului Bucuresti; totalizeaza 

rezultatele la nivel national, pe partide politice, aliante politice, 

aliante electorale sau organizatii ale cetatenilor apartinand 

minoritatilor nationale care participa la alegeri si pe candidati 

independenti, separat pentru consiliile locale, consiliile judetene, 

primari, precum si pentru presedintii consiliilor judetene si asigura 

publicarea lor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si in presa;" 

 

    15. Articolul 46 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

    "ART. 46 

    Propunerile de candidati pentru consilierii locali, consilierii 

judeteni, pentru primari si pentru presedintii consiliilor judetene se 

fac pe circumscriptii electorale si se depun la birourile electorale de 

circumscriptie cel mai tarziu cu 40 de zile inainte de data alegerilor." 

 

    16. Alineatele (1) si (2) ale articolului 49 se modifica si vor avea 

urmatorul cuprins: 

    "(1)  Partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale sau 

organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care 

participa la alegeri pot propune cate o lista de candidati in fiecare 

circumscriptie electorala pentru consiliul local, pentru consiliul 

judetean si cate un candidat pentru functia de primar si pentru functia 

de presedinte al consiliului judetean. 

(2)  Pentru fiecare candidat la functia de primar si de presedinte al 

consiliului judetean si lista de candidati pentru consiliul local si 

pentru consiliul judetean, partidele politice, aliantele politice, 

aliantele electorale si organizatiile cetatenilor apartinand 

minoritatilor nationale trebuie sa prezinte o lista de sustinatori, care 

trebuie sa cuprinda minimum 1% din numarul total al alegatorilor 

inscrisi in Registrul electoral si in listele electorale complementare 

din circumscriptia pentru care candideaza, dar nu mai putin de 100 in 

cazul comunelor, de 500 in cazul localitatilor urbane de rangul II si 

III si de 1.000 in cazul judetelor, municipiului Bucuresti, sectoarelor 

municipiului Bucuresti si localitatilor urbane de rangul I." 

 



    17. Alineatul (2) al articolului 50 se modifica si va avea urmatorul 

cuprins: 

    "(2)  Pentru functia de primar, candidatii independenti trebuie sa 

prezinte o lista de sustinatori, care trebuie sa cuprinda minimum 1% 

din numarul total al alegatorilor inscrisi in Registrul electoral si in 

listele electorale complementare din circumscriptia pentru care 

candideaza, dar nu mai putin de 100 in cazul comunelor, 500 in cazul 

oraselor, 1.000 in cazul municipiilor si sectoarelor municipiului 

Bucuresti, precum si in cazul municipiului Bucuresti. Candidatii 

independenti pentru functia de presedinte al consiliului judetean 

trebuie sa prezinte o lista de sustinatori, care sa cuprinda minimum 

1% din numarul total al alegatorilor inscrisi in Registrul electoral si 

in listele electorale complementare din circumscriptia pentru care 

candideaza, dar nu mai putin de 2.000." 

 

    18. Articolul 57 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

    "ART. 57 

    Modelele buletinelor de vot pentru consiliile locale, consiliile 

judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, primari, 

presedintii consiliilor judetene, respectiv pentru primarul general al 

municipiului Bucuresti sunt diferite." 

 

    19. Alineatele (5) si (8)-(10) ale articolului 58 se modifica si vor 

avea urmatorul cuprins: 

    "(5)  In patrulaterele buletinelor de vot pentru alegerea primarilor 

si a presedintilor consiliilor judetene, pe langa elementele prevazute 

la alin. (3), se imprima si numele si prenumele candidatilor. 

          ........................................................................... 

(8)  Pentru stabilirea numarului de ordine de pe toate buletinele de 

vot utilizate intr-o circumscriptie electorala pentru alegerea 

primarului si a consiliului local, pentru alegerea consiliului judetean 

si a presedintelui consiliului judetean sau pentru alegerea Consiliului 

General al Municipiului Bucuresti si a primarului general, dupa caz, 

se procedeaza astfel: 

    a) in prima etapa, candidaturile depuse de partidele politice, 

organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au 

grup parlamentar propriu in cel putin una dintre Camerele 

Parlamentului, respectiv aliantele politice si aliantele electorale care 

contin cel putin un partid politic ori o organizatie a cetatenilor 

apartinand minoritatilor nationale parlamentare se inscriu in 

patrulaterele buletinelor de vot in ordinea rezultata din tragerea la 

sorti efectuata de presedintele biroului electoral de circumscriptie, in 

prezenta majoritatii membrilor acestuia; 

    b) in etapa a doua, candidaturile depuse de partidele politice ori 

organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale 



neparlamentare, aliantele politice si aliantele electorale ale acestora 

se imprima in urmatoarele patrulatere ale buletinelor de vot, in 

ordinea rezultata din tragerea la sorti efectuata de presedintele 

biroului electoral de circumscriptie. 

(9)  Ordinea stabilita potrivit alin. (8) este valabila in cazul tuturor 

buletinelor de vot utilizate pentru autoritatile administratiei publice 

locale ce urmeaza a fi alese la nivelul circumscriptiei electorale 

respective. 

(10)  Pentru fiecare candidat independent, inclusiv pentru candidatii 

independenti la functia de primar si cea de presedinte al consiliului 

judetean, se imprima un patrulater distinct in partea finala a 

buletinului de vot, in care acestia sunt inscrisi in ordinea inregistrarii 

candidaturilor." 

 

    20. Alineatul (1) al articolului 79 se modifica si va avea urmatorul 

cuprins: 

    "(1)  Primarii sunt obligati ca pana la inceperea campaniei 

electorale sa stabileasca, prin dispozitie, locuri speciale pentru afisaj 

electoral si sa asigure amplasarea de panouri electorale in cadrul 

acestora, tinand seama de numarul partidelor politice, organizatiilor 

cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice si 

aliantelor electorale care declara ca depun liste de candidati, 

candidaturi pentru functia de primar si de presedinte al consiliului 

judetean, precum si de candidatii independenti. Aceste locuri trebuie 

sa fie situate in zone frecventate de cetateni, fara stanjenirea 

circulatiei pe drumurile publice si a celorlalte activitati din 

localitatile respective." 

 

    21. La articolul 93 alineatul (1), literele e)-h) se modifica si vor 

avea urmatorul cuprins: 

    "e) dupa desigilarea urnei se numara voturile gasite in urna, 

evidentiindu-se separat voturile valabil exprimate, respectiv voturile 

nule pentru consiliul local, consiliul judetean sau, dupa caz, Consiliul 

General al Municipiului Bucuresti, respectiv pentru primar, 

presedintele consiliului judetean sau, dupa caz, primarul general al 

municipiului Bucuresti; 

f) citeste cu voce tare, la deschiderea fiecarui buletin de vot, lista de 

candidati care a fost votata sau, dupa caz, numele si prenumele 

candidatului independent ori numele si prenumele candidatului 

pentru functia de primar sau numele si prenumele candidatului pentru 

functia de presedinte al consiliului judetean care a fost votat si arata 

buletinul de vot celor prezenti; buletinele de vot deschise sunt 

selectate in functie de consiliul local, consiliul judetean sau, dupa 

caz, in functie de Consiliul General al Municipiului Bucuresti si in 

functie de primar, presedinte al consiliului judetean ori, dupa caz, de 



primar general al municipiului Bucuresti, sunt asezate in functie de 

partide politice, aliante politice, aliante electorale sau organizatii ale 

cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si de candidati 

independenti si sunt numarate si legate separat; 

g) se consemneaza rezultatul votului in tabele separate pentru 

consiliul local, pentru consiliul judetean, pentru primar, respectiv 

pentru presedintele consiliului judetean, de catre un membru al 

biroului electoral al sectiei de votare, desemnat de presedinte; daca la 

consemnarea rezultatelor sunt prezenti si candidati, acestia au dreptul 

sa intocmeasca si ei un tabel; in cazul municipiului Bucuresti, se 

intocmeste si un tabel distinct  pentru Consiliul General al 

Municipiului Bucuresti, precum si unul pentru primarul general al 

municipiului Bucuresti; 

h) in tabelele prevazute la lit. g) se inscriu si numarul total al 

votantilor, numarul total al voturilor nule, listele de candidati sau, 

dupa caz, numele si prenumele candidatilor independenti si numele si 

prenumele candidatilor pentru functia de primar si ale candidatilor 

pentru functia de presedinte al consiliului judetean, precum si 

numarul voturilor valabil exprimate pentru fiecare; tabelele astfel 

intocmite sunt instrumente de lucru pentru completarea proceselor-

verbale;" 

 

    22. Alineatul (1) al articolului 94 se modifica si va avea urmatorul 

cuprins: 

    "(1)  Dupa numararea voturilor, presedintele biroului electoral al 

sectiei de votare incheie, separat pentru consiliul local, pentru 

consiliul judetean, pentru primar, precum si pentru presedintele 

consiliului judetean, cate un proces-verbal, in doua exemplare." 

 

    23. La articolul 94 alineatul (3), litera g) se modifica si va avea 

urmatorul cuprins: 

    "g) numarul voturilor valabil exprimate, obtinute de fiecare lista de 

candidati sau de fiecare candidat independent pentru functia de 

consilier, ori, dupa caz, numarul voturilor valabil exprimate, obtinute 

de fiecare candidat pentru functia de primar, respectiv pentru functia 

de presedinte al consiliului judetean;" 

 

    24. Alineatul (1) al articolului 96 se modifica si va avea urmatorul 

cuprins: 

    "(1)  Pentru consiliul local, pentru consiliul judetean, pentru 

primar, respectiv pentru presedintele consiliului judetean, se 

intocmeste cate un dosar care cuprinde: procesul-verbal si 

contestatiile formulate, precum si buletinele de vot nule si cele 

contestate. Dosarele se sigileaza, se stampileaza, se transporta sub 

paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne si se 



predau biroului electoral de circumscriptie de catre presedintele 

biroului electoral al sectiei de votare, in cel mult 24 de ore de la 

incheierea votarii. Presedintele biroului electoral al sectiei de votare 

trebuie insotit de cel putin 2 membri ai biroului, stabiliti prin tragere 

la sorti de catre presedinte." 

 

    25. Alineatul (3) al articolului 98 se modifica si va avea urmatorul 

cuprins: 

    "(3)  Biroul electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca, 

municipala, de sector al municipiului Bucuresti, respectiv biroul 

electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti insumeaza 

numarul de voturi obtinute de fiecare candidat la functia de primar, la 

functia de primar general al municipiului Bucuresti, respectiv la 

functia de presedinte al consiliului judetean." 

 

    26. Articolul 99 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

    "ART. 99 

    Alegerile pentru consilieri, pentru primari si pentru presedintii 

consiliilor judetene sunt valabile, indiferent de numarul alegatorilor 

care au participat la vot." 

 

    27. Dupa articolul 101 se introduce un nou articol, articolul 101^1, 

cu urmatorul cuprins: 

    "ART. 101^1 

    (1)  Pentru functia de presedinte al consiliului judetean, 

centralizarea voturilor se face de biroul electoral de circumscriptie 

judeteana. 

    (2)  Este declarat ales presedinte al consiliului judetean candidatul 

care a intrunit cel mai mare numar de voturi valabil exprimate. 

    (3)  In caz de egalitate se va organiza un nou tur de scrutin la doua 

saptamani de la primul tur, la care vor participa numai candidatii care 

se afla in aceasta situatie." 

 

    28. Articolul 102 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

    "ART. 102 

    In cazul in care situatia de balotaj intervine intre 2 candidati la 

functia de primar sau de presedinte al consiliului judetean, intre care 

urmeaza sa se desfasoare turul al doilea de scrutin, iar unul dintre 

acestia decedeaza, renunta sau nu mai indeplineste conditiile 

prevazute de lege pentru a fi ales, nu vor mai avea loc alegeri, biroul 

electoral de circumscriptie declarandu-l primar sau, dupa caz, 

presedinte al consiliului judetean pe celalalt candidat." 

 

    29. Alineatele (1) si (5) ale articolului 103 se modifica si vor avea 

urmatorul cuprins: 



    "(1)  Biroul electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca, 

municipala, de sector al municipiului Bucuresti si de circumscriptie 

judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti incheie separat cate un 

proces-verbal pentru consiliul local, pentru Consiliul General al 

Municipiului Bucuresti ori pentru consiliul judetean, dupa caz, 

respectiv pentru primar, pentru primarul general al municipiului 

Bucuresti ori pentru presedintele consiliului judetean, dupa caz, 

privind toate operatiunile electorale, centralizarea voturilor, 

constatarea rezultatului alegerilor si atribuirea mandatelor. 

    ............................................................................................... 

(5)  Un exemplar al procesului-verbal pentru consiliul local, pentru 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti, respectiv pentru 

consiliul judetean, dupa caz, impreuna cu intampinarile, contestatiile 

si procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de 

votare, formand cate un dosar, sigilat si semnat de presedinte si de 

membrii biroului electoral de circumscriptie, se inainteaza consiliului 

local, Consiliului General al Municipiului Bucuresti, respectiv 

consiliului judetean, dupa caz, in vederea validarii mandatelor, 

potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001, republicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare. Pentru primar si pentru presedintele 

consiliului judetean, dosarul format potrivit prezentului alineat se 

inainteaza, sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor 

Interne, in cel mult 48 de ore, la judecatoria in a carei raza teritoriala 

se afla circumscriptia electorala pentru care au avut loc alegeri, iar, in 

cazul primarului general al municipiului Bucuresti, la Tribunalul 

Bucuresti, in vederea validarii mandatelor, potrivit prevederilor Legii 

nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare." 

 

    30. La articolul 103 alineatul (2), literele g) si i) se modifica si vor 

avea urmatorul cuprins: 

    "g) numarul total al voturilor valabil exprimate, obtinute de fiecare 

lista de candidati sau de fiecare candidat independent pentru functia 

de consilier, dupa caz, numarul total al voturilor valabil exprimate, 

obtinute de fiecare candidat pentru functia de primar, de primar 

general al municipiului Bucuresti, respectiv de presedinte al 

consiliului judetean; 

    ........................................................................................ ........ 

i) numele si prenumele primarului, ale primarului general al 

municipiului Bucuresti, respectiv ale presedintelui consiliului 

judetean ales si partidul politic, alianta politica sau alianta electorala 

care l-a propus ori mentiunea de candidat independent;" 

 

    31. Alineatul (1) al articolului 104 se modifica si va avea 

urmatorul cuprins: 

    "(1)  Pe baza proceselor-verbale prevazute la art. 103 alin. (5) si 



(6) si a propriului proces-verbal, biroul electoral de circumscriptie 

judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti centralizeaza voturile si 

rezultatul alegerilor pe judet, pe partide politice, aliante politice, 

aliante electorale si candidati independenti si incheie cate un proces-

verbal pentru consilierii locali, pentru consilierii municipiului 

Bucuresti si pentru consilierii judeteni, respectiv pentru primar, 

pentru primarul general al municipiului Bucuresti si pentru 

presedintele consiliului judetean." 

 

    32. La articolul 104 alineatul (2), literele g) si i) se modifica si vor 

avea urmatorul cuprins: 

    "g) numarul total al voturilor valabil exprimate, obtinute de listele 

de candidati la functia de consilier, grupate in functie de partide 

politice, aliante politice sau aliante electorale, precum si in functie de 

candidatii independenti, sau, dupa caz, numarul total al voturilor 

valabil exprimate, obtinute de candidatii pentru functia de primar si 

de cei pentru functia de presedinte al consiliului judetean, grupate in 

functie de partide politice, aliante politice, aliante electorale si in 

functie de candidatii independenti; 

    ................................................................................................  

i) numarul total al mandatelor pentru functia de primar sau pentru 

functia de presedinte al consiliului judetean, dupa caz, grupate in 

functie de partide politice, aliante politice, aliante electorale si in 

functie de candidatii independenti." 

 

    33. Alineatele (1) si (2) ale articolului 121 se modifica si vor avea 

urmatorul cuprins: 

    "(1)  Autoritatea Electorala Permanenta, Ministerul Afacerilor 

Interne, Institutul National de Statistica, prefectii, presedintii 

consiliilor judetene si primarii asigura personalul tehnic auxiliar 

necesar pentru sprijinirea activitatii birourilor si oficiilor electorale. 

(2)  Personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central este 

asigurat de catre Autoritatea Electorala Permanenta, Ministerul 

Afacerilor Interne si Institutul National de Statistica." 

 

    34. Dupa alineatul (2) al articolului 121 se introduc patru noi 

alineate, alineatele (2^1)-(2^4), cu urmatorul cuprins: 

    "(2^1) Personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de 

circumscriptie judeteana este asigurat de catre Autoritatea Electorala 

Permanenta, prefecti si Institutul National de Statistica, acesta putand 

fi suplimentat acolo unde este necesar cu personal asigurat de catre 

presedintii consiliilor judetene si primari, in conditiile stabilite prin 

hotarare a Guvernului. 

(2^2) Personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de 

circumscriptie comunala, municipala si oraseneasca, precum si al 



oficiilor electorale de sector este asigurat de catre primari, in 

conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului. 

(2^3) Pe perioada cat functioneaza birourile si oficiile electorale, 

membrii acestora, statisticienii, personalul tehnic auxiliar si 

operatorii de calculator desemnati de Autoritatea Electorala 

Permanenta se considera detasati. 

(2^4) Pe toata perioada exercitarii atributiilor privind organizarea si 

desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice 

locale, autoritatile si institutiile publice la care sunt angajate 

persoanele prevazute la alin. (2^3) le asigura acestora plata 

drepturilor salariale, a indemnizatiilor de detasare, a altor diurne 

decat cele prevazute la alin. (2^3), precum si a oricaror alte drepturi 

banesti cuvenite, potrivit legii, din surse de la bugetul de stat." 

 

    35. Alineatul (2) al articolului 126 se modifica si va avea 

urmatorul cuprins: 

    "(2)  Modelul listei electorale permanente, modelul copiei de pe 

listele electorale complementare, modelul listei electorale 

suplimentare, modelul extrasului de pe lista electorala permanenta, 

complementara si suplimentara, modelul listei sustinatorilor, 

modelele stampilelor birourilor electorale de circumscriptie si ale 

Biroului Electoral Central, modelele buletinelor de vot, modelul 

stampilei de control, modelul stampilei cu mentiunea «VOTAT», 

modelul timbrului autocolant, modelele proceselor-verbale pentru 

consemnarea rezultatului votarii si modelele certificatelor 

doveditoare ale alegerii consilierilor, a primarului si a presedintelui 

consiliului judetean sunt stabilite prin hotarare a Autoritatii 

Electorale Permanente, care se publica in Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I." 

 

    36. Articolul 132 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

    "ART. 132 

    (1)  Prevederile prezentei legi se aplica in mod corespunzator 

alegerilor organizate pe durata unui mandat, ca urmare a dizolvarii 

unor consilii locale ori judetene sau a consiliilor unor sectoare ale 

municipiului Bucuresti ori a Consiliului General al Municipiului 

Bucuresti, precum si ca urmare a invalidarii sau declararii vacante a 

functiei de primar ori a functiei de presedinte al consiliului judetean. 

    (2)  Cu un an inainte de expirarea duratei normale a mandatului nu 

se mai organizeaza alegeri pentru consiliile locale, Consiliul General 

al Municipiului Bucuresti, consiliile judetene, primari, primarul 

general al municipiului Bucuresti si pentru presedinti ai consiliilor 

judetene." 

 

 



 

    ART. II 

    Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 

2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se 

completeaza dupa cum urmeaza: 

    1. Alineatul (2) al articolului 3 se modifica si va avea urmatorul 

cuprins: 

    "(2)  Acest drept se exercita de consiliile locale si primari, precum 

si de consiliile judetene si presedintii acestora, autoritati ale 

administratiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, 

secret si liber exprimat." 

 

    2. Articolul 88 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

    "ART. 88 

    (1)  Numarul membrilor fiecarui consiliu judetean se stabileste 

prin ordin al prefectului, in functie de numarul locuitorilor judetului, 

conform populatiei dupa domiciliu raportate de Institutul National de 

Statistica la data de 1 ianuarie a anului in curs, dupa cum urmeaza: 

     

*T* 

 

-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ 

-Numarul locuitorilor  -Numarul        - 

-judetului             -consilierilor  - 

+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ 

-- pana la 350.000     -30             - 

+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ 

-- intre               -32             - 

-350.001-500.000       -               - 

+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ 

-- intre               -34             - 

-500.001-650.000       -               - 

+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ 

-- peste 650.000       -36             - 

L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- 

*ST* 

 

    (2)  Consiliul judetean ales in conformitate cu prevederile legii se 

completeaza cu presedintele consiliului judetean, care are drept de 

vot si conduce sedintele acestuia." 

 

    3. Articolul 89 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

    "ART. 89 

    (1)  Validarea alegerii presedintelui consiliului judetean se face in 



termen de 20 de zile de la data desfasurarii alegerilor, in camera de 

consiliu a tribunalului, de catre presedintele tribunalului sau 

inlocuitorul acestuia, dupa indeplinirea prevederilor art. 47 din Legea 

nr. 334/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

    (2)  Invalidarea alegerii presedintelui consiliului judetean se poate 

pronunta in cazurile prevazute la art. 31 alin. (4). 

    (3)  Rezultatul validarii sau invalidarii alegerii presedintelui 

consiliului judetean se aduce la cunostinta publica. 

    (4)  Hotararea de validare sau invalidare a presedintelui consiliului 

judetean poate fi atacata de cei interesati la curtea de apel in termen 

de doua zile de la aducerea la cunostinta publica. 

    (5)  Curtea de apel se pronunta in termen de doua zile de la 

sesizare, hotararea fiind definitiva. 

    (6)  In termen de doua zile de la ramanerea definitiva a hotararii de 

validare, presedintele consiliului judetean care a fost validat depune 

in fata presedintelui tribunalului si a prefectului, in sedinta publica, 

urmatorul juramant in limba romana: «Jur sa respect Constitutia si 

legile tarii si sa fac, cu buna-credinta, tot ceea ce sta in puterile si 

priceperea mea pentru binele locuitorilor judetului.... . Asa sa-mi 

ajute Dumnezeu!» 

    (7)  Presedintele consiliului judetean care refuza sa depuna 

juramantul este considerat demisionat de drept. 

    (8)  Juramantul poate fi depus si fara formula religioasa. 

    (9)  In caz de invalidare a alegerii presedintelui consiliului 

judetean sau demisie, se aplica in mod corespunzator prevederile art. 

59 alin. (2). 

    (10)  Constituirea consiliilor judetene se face in termen de 3 zile de 

la data depunerii juramantului de catre presedintele consiliului 

judetean. Convocarea consilierilor declarati alesi pentru sedinta de 

constituire se face de catre presedintele consiliului judetean. La 

sedinta de constituire poate participa prefectul sau un reprezentat al 

acestuia. 

    (11)  Sedinta este legal constituita daca participa cel putin doua 

treimi din numarul consilierilor judeteni alesi. In cazul in care nu se 

poate asigura aceasta majoritate, sedinta se va organiza, in aceleasi 

conditii, peste doua zile, la convocarea presedintelui consiliului 

judetean. Daca nici la a doua convocare reuniunea nu este legal 

constituita, se va proceda la o noua convocare de catre presedintele 

consiliului judetean, peste alte doua zile, in aceleasi conditii. 

    (12)  In situatia in care consiliul judetean nu se poate reuni nici la 

aceasta ultima convocare, din cauza absentei fara motive temeinice a 

consilierilor, presedintele consiliului judetean va declara vacante, 

prin dispozitie, locurile consilierilor alesi care au lipsit nemotivat de 

la cele 3 convocari anterioare, urmand sa fie completate cu supleanti 

conform procedurilor prevazute la alin. (11). 



    (13)  Daca locurile vacante nu pot fi completate cu supleanti 

inscrisi pe listele de candidati respective, se va proceda la 

organizarea alegerilor pentru completarea locurilor vacante in termen 

de 35 de zile, in conditiile Legii pentru alegerea autoritatilor 

administratiei publice locale. 

    (14)  Dispozitia presedintelui consiliului judetean prin care se 

declara vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi 

atacata de cei in cauza la instanta de contencios administrativ, in 

termen de 5 zile de la comunicare. Hotararea instantei este definitiva. 

    (15)  Absenta consilierilor de la sedinta de constituire este 

considerata motivata daca se face dovada ca aceasta a intervenit din 

cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a facut imposibila 

prezenta acestora, a unei deplasari in strainatate in interes de serviciu 

sau a unor evenimente de forta majora. 

    (16)  Lucrarile sedintei de constituire sunt conduse de presedintele 

consiliului judetean. 

    (17)  Pentru validarea mandatelor, consiliile judetene aleg prin vot 

deschis, dintre membrii lor, pe intreaga durata a mandatului, o 

comisie de validare alcatuita din 3-5 consilieri alesi. 

    (18)  Comisia de validare examineaza legalitatea alegerii fiecarui 

consilier judetean si propune consiliului validarea sau invalidarea 

mandatelor. 

    (19)  Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui 

consilier judetean numai in cazul in care se constata incalcarea 

conditiilor de eligibilitate sau daca alegerea consilierului judetean s-a 

facut prin frauda electorala, constatata in conditiile Legii pentru 

alegerea autoritatilor administratiei publice locale. 

    (20)  Validarea sau invalidarea mandatelor se face in ordine 

alfabetica, cu votul deschis al majoritatii consilierilor judeteni 

prezenti la sedinta. Persoana al carei mandat este supus validarii sau 

invalidarii nu participa la vot. 

    (21)  Hotararea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi 

atacata de cei interesati la instanta de contencios administrativ in 

termen de 5 zile de la adoptare sau, in cazul celor absenti de la 

sedinta, de la comunicare. 

    (22)  Instanta de contencios administrativ se pronunta in cel mult 

15 zile. In acest caz, procedura prealabila nu se mai efectueaza, iar 

hotararea primei instante este definitiva." 

 

    4. Articolul 90 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

    "ART. 90 

    Dispozitiile art. 32-34 se aplica in mod corespunzator si 

consilierilor judeteni." 

 

    5. Alineatele (1)-(3) si (3^1) ale articolului 101 se modifica si vor 



avea urmatorul cuprins: 

    "(1)  Consiliul judetean alege dintre membrii sai 2 vicepresedinti. 

(2)  Vicepresedintii se aleg cu votul secret al majoritatii consilierilor 

judeteni in functie. 

(3)  Eliberarea din functie a vicepresedintilor consiliului judetean se 

face cu votul secret a doua treimi din numarul consilierilor in functie, 

la propunerea motivata a cel putin unei treimi din numarul acestora. 

Eliberarea din functie a vicepresedintilor consiliului judetean nu se 

poate face in ultimele 6 luni ale mandatului consiliului judetean. 

(3^1) La deliberarea si adoptarea hotararilor care privesc alegerea sau 

eliberarea din functie a vicepresedintelui consiliului judetean 

participa si voteaza consilierul judetean care candideaza la functia de 

vicepresedinte al consiliului judetean, respectiv vicepresedintele 

consiliului judetean a carui eliberare din functie se propune." 

 

    6. Alineatul (2) al articolului 102 se modifica si va avea urmatorul 

cuprins: 

    "(2)  Presedintele consiliului judetean raspunde in fata alegatorilor 

de buna functionare a administratiei publice judetene." 

 

    7. Dupa alineatul (3) al articolului 102 se introduce un nou alineat, 

alineatul (4), cu urmatorul cuprins: 

    "(4)  Presedintelui consiliului judetean i se aplica in mod 

corespunzator prevederile art. 69-72." 

 

    8. Articolul 108 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

    "ART. 108 

    Vicepresedintii consiliului judetean isi pastreaza calitatea de 

consilier judetean." 

 

 

    ART. III 

    Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 

2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa 

cum urmeaza: 

    1. Alineatele (2) si (3) ale articolului 2 se modifica si vor avea 

urmatorul cuprins: 

    "(2)  Consilierii locali si consilierii judeteni, primarii, precum si 

presedintii consiliilor judetene se aleg prin vot universal, egal, direct, 

secret si liber exprimat de catre cetatenii cu drept de vot in unitatea 

administrativ-teritoriala in care urmeaza sa isi exercite mandatul, 

potrivit legii. 

(3)  Viceprimarii si vicepresedintii consiliilor judetene sunt alesi prin 

vot secret indirect, potrivit prevederilor Legii administratiei publice 



locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare." 

 

    2. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

    "ART. 13 

    Primarul si presedintele consiliului judetean isi indeplinesc 

indatoririle ce le revin pe intreaga durata a mandatului pentru care au 

fost alesi." 

 

    3. Alineatele (1), (3) si (4) ale articolului 18 se modifica si vor 

avea urmatorul cuprins: 

    "(1)  Vicepresedintii consiliului judetean, precum si viceprimarii 

intra in exercitarea mandatului dupa declararea lor ca legal alesi, 

potrivit Legii nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

    .................................................................................................  

(3)  Incetarea mandatului de consilier local sau judetean, dupa caz, in 

conditiile art. 9 alin. (2), are ca efect incetarea de drept, pe aceeasi 

data, si a mandatului de viceprimar, respectiv de vicepresedinte al 

consiliului judetean, dupa caz. 

(4)  Mandatul de vicepresedinte al consiliului judetean, respectiv de 

viceprimar poate inceta inainte de termen in urma eliberarii sau 

revocarii acestuia din functie, in conditiile Legii nr. 215/2001, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare." 

 

    4. Articolul 68 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

    "ART. 68 

    Sanctiunile prevazute la art. 57 alin. (1) se pot aplica in mod 

corespunzator si viceprimarilor, si vicepresedintilor consiliilor 

judetene, pentru abaterile savarsite in calitatea lor de consilier." 

 

    5. Partea introductiva a alineatului (1), alineatul (2) si alineatul (4) 

ale articolului 69 se modifica si vor avea urmatorul cuprins: 

    "(1)  Pentru abateri grave si repetate, savarsite in exercitarea 

mandatului de viceprimar sau de vicepresedinte al consiliului 

judetean, persoanelor in cauza li se pot aplica urmatoarele sanctiuni: 

( ) 

(2)  Sanctiunile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) se aplica, prin 

hotarare a consiliului, la propunerea motivata a primarului, respectiv 

a presedintelui consiliului judetean. Motivele care justifica 

propunerea de sanctionare vor fi aduse la cunostinta consilierilor cu 

cel putin 5 zile inaintea sedintei. 

    ...............................................................................................  

(4)  Aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) lit. c) si d) poate fi 

facuta numai daca se face dovada ca viceprimarul sau 



vicepresedintele consiliului judetean a incalcat Constitutia, celelalte 

legi ale tarii sau a prejudiciat interesele tarii, ale unitatii 

administrativ-teritoriale sau ale locuitorilor din unitatea 

administrativ-teritoriala respectiva." 

 

    6. Articolul 71 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

    "ART. 71 

    Aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 57 alin. (1), in cazul 

viceprimarilor si vicepresedintilor consiliului judetean, in calitatea 

acestora de consilier, nu are niciun efect asupra exercitarii de catre 

cei in cauza a mandatului incredintat de consiliu." 

 

    7. Articolul 72 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

    "ART. 72 

    Aplicarea sanctiunii prevazute la art. 69 alin. (1) lit. d) nu are 

niciun efect asupra mandatului de consilier al viceprimarului, 

respectiv al vicepresedintelui consiliului judetean." 

 

    8. La articolul 79 alineatul (1), literele b) si c) se modifica si vor 

avea urmatorul cuprins: 

    "(1)  Declaratia privind interesele personale se depune dupa cum 

urmeaza: 

    .................................................................................................  

b) in termen de 15 zile de la depunerea juramantului, in cazul 

primarilor si presedintilor consiliilor judetene; 

c) in termen de 15 zile de la alegere, in cazul vicepresedintilor 

consiliilor judetene si al viceprimarilor." 

 

 

 

    ART. IV 

    Articolele I, II si III din prezenta ordonanta de urgenta se aplica 

pentru alegerile autoritatilor administratiei publice locale care se 

organizeaza incepand cu anul 2020. 

 

 

 

                    PRIM-MINISTRU 

                    VASILICA-VIORICA DANCILA 

                    Contrasemneaza: 

                    Viceprim-ministru,  ministrul dezvoltarii regionale si 

administratiei publice, 

                    Vasile-Daniel Suciu 

                    Presedintele Autoritatii Electorale Permanente, 

                    Constantin-Florin Mituletu-Buica 



 

    Bucuresti, 3 iunie 2019. 

    Nr. 40. 

    ---- 

3. MONITORUL 

OFICIAL nr. 

452 din 5 iunie 

2019 

MINISTERUL 

EDUCATIEI 

NATIONALE 

ORDIN nr. 4.044 

din 24 mai 2019 

privind aprobarea 

Metodologiei 

specifice de 

aplicare a 

prevederilor art. 

II alin. (2) din 

Ordonanta de 

urgenta a 

Guvernului nr. 

23/2019 pentru 

completarea Legii 

educatiei 

nationale nr. 

1/2011, instituirea 

unor derogari si 

prorogarea unor 

termene 

Învățământ ART. 1 

    Se aproba Metodologia specifica de aplicare a prevederilor art. II 

alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2019 pentru 

completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, instituirea unor 

derogari si prorogarea unor termene, prevazuta in anexa care face 

parte integranta din prezentul ordin. 

 

    ART. 2 

    Directia generala invatamant secundar superior si educatie 

permanenta, Directia generala educatie timpurie, invatamant primar 

si gimnazial din Ministerul Educatiei Nationale, unitatile de 

invatamant preuniversitar de stat si particular, inspectoratele scolare 

judetene si Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul 

Preuniversitar vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin. 

 

    ART. 3 

    Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul 

Oficial al Romaniei, Partea I. 

 

 

 

                    Ministrul educatiei nationale, 

                    Ecaterina Andronescu 

 

    Bucuresti, 24 mai 2019. 

    Nr. 4.044. 

    ANEXA 1 

 

    METODOLOGIE SPECIFICA 

4. MONITORUL 

OFICIAL nr. 

458 din 7 iunie 

2019 

GUVERNUL 

ROMANIEI 
HOTARARE nr. 

324 din 23 mai 

2019 

pentru aprobarea 

Normelor 

metodologice 

privind 

organizarea, 

functionarea si 

DAS 

Secretar 

ARTICOL UNIC 

    Se aproba Normele metodologice privind organizarea, 

functionarea si finantarea activitatii de asistenta medicala 

comunitara, prevazute in anexa care face parte integranta din 

prezenta hotarare. 

 

 

 

                    PRIM-MINISTRU 

                    VASILICA-VIORICA DANCILA 

                    Contrasemneaza: 

                    Ministrul sanatatii, 



finantarea 

activitatii de 

asistenta  

medicala 

comunitară 

                    Sorina Pintea 

                    Viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale si 

administratiei publice, 

                    Vasile-Daniel Suciu 

                    p. Ministrul educatiei nationale, 

                    Petru Andea, 

                    secretar de stat 

                    p. Ministrul muncii si justitiei sociale, 

                    Mergeani Nicea, 

                    secretar de stat 

                    p. Ministrul fondurilor europene, interimar, 

                    Mihaela Virginia Toader, 

                    secretar de stat 

                    Ministrul comunicatiilor si societatii informationale, 

                    Alexandru Petrescu 

                    Ministrul finantelor publice, 

                    Eugen Orlando Teodorovici 

 

    Bucuresti, 23 mai 2019. 

    Nr. 324. 

    ANEXA 1 

 

    NORME METODOLOGICE 

5. MONITORUL 

OFICIAL nr. 

460 din 7 iunie 

2019 

PARLAMENTUL 

ROMANIEI 
LEGE nr. 112 

din 4 iunie 2019 

pentru aprobarea 

Ordonantei de 

urgenta a 

Guvernului nr. 

16/2014 privind 

modificarea si 

completarea  

Legii educatiei 

nationale nr. 

1/2011 

 

Învățământ ARTICOL UNIC 

    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16 din 9 aprilie 

2014 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 

1/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 266 

din 10 aprilie 2014, cu urmatoarea modificare: 

    -  La articolul unic punctul 1, articolul 253 se abroga. 

 

 

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu 

respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia 

Romaniei, republicata. 

 

 

                    p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, 

                    FLORIN IORDACHE  

                    p. PRESEDINTELE SENATULUI, 

                    IULIAN-CLAUDIU MANDA  

 

    Bucuresti, 4 iunie 2019. 

    Nr. 112. 

 

    ---- 



 


