
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

privind modificarea şi completarea Legii administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I-a nr. 123 din 20 februarie 2007 
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 
Articol unic: Se aprobă modificarea şi completarea legii 

administraţiei publice locale nr. 215/23 aprilie 2001, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I-a, nr. 123 din 20 februarie 2007, 
cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 

 
1. Art. 13 alin. 1 se modifică şi va avea următorul va avea 

următorul conţinut: 
(1) Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sunt conduse de 

adunarea generală a asociaţiilor şi de consiliul de administraţie. 
 
2. La art. 13 se introduc alineatele 11 şi l2, cu următorul conţinut: 
(11) Primarii comunelor, oraşelor, municipiilor, precum şi 

preşedinţii consiliilor judeţene sunt reprezentanţii de drept ai unităţilor 
administrativ-teritoriale în adunarea generală a asociaţiilor respective; 
primarii şi preşedinţii consiliilor judeţene îşi pot delega calitatea de 
reprezentant în adunarea generală a asociaţiei prin dispoziţie, orice alte 
dispoziţii contrare în materie se abrogă;  
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(l2) Consiliul de administraţie exercită conducerea executivă a 
asociaţiei de dezvoltare intercomunitară şi este format din cel puţin  
5 membri aleşi din cadrul membrilor adunării generale a asociaţiilor. 

 
3. La art. 45, alineatele 1 şi 2 se modifică şi vor avea următorul 

conţinut: 
(1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă 

hotărâri, cu votul majorităţii membrilor prezenţi. 
(2) Prin excepţie, se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali 

în funcţie următoarele hotărâri ale consiliului local: 
a) administrarea domeniului public şi privat al unităţilor 

administrativ- teritoriale; 
b) hotărârile privind bugetul local; 
c) hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condiţiile 

legii; 
d) hotărârile prin care se stabilesc impozite şi taxe locale; 
e) hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare 

judeţeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră; 
f) hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică a 

localităţilor şi amenajarea teritoriului; 
g) hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi 

publice, cu persoane juridice române sau străine. 
 
4. Alineatul 3 al art. 45 se abrogă. 
 
5. La art. 45 alin. 5 se modifică şi va avea următorul conţinut: 
(5) Consiliul local poate stabili ca unele hotărâri să fie luate prin 

vot secret. Procedurile de votare vor fi stabilite prin regulamentul de 
organizare şi funcţionare a consiliului local. 

 
6. Art. 91 al. 2 lit. e – abrogare. 
 
7. La art. 104 al. 5 se introduce un nou alineat, cu următorul 

conţinut: 
lit. a1 - numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea 

şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, 
în condiţiile legii, pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de 
interes judeţean. 
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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 
 
 

Valeriu  Ştefan  Zgonea 
 


