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SERVICIUL JURIDIC ŞI CONTENCIOS

CONSTITUIRE CONSILII LOCALE
A. Pregătirea şedintei de constituire a consiliului local (înainte de data
desfăşurării şedinţei de constituire a consiliului local)
¾ Stabilirea componenţei consiliului local, verificarea comunicării către consiliul local a
procesului-verbal întocmit de către biroul electoral de circumscripţie electorală
comunală, orăşenească, municipală în conformitate cu prevederile art.99 alin.1 şi
alin.5 din Legea nr.67/2004;
¾ Întocmirea invitaţiilor pentru consilierii aleşi în vederea participării la şedinţa de
constituire a consiliului local, cu solicitarea de a prezenta la şedinţa de constituire
Certificatul doveditor al alegerii consilierului - art. 99(8) din Legea nr. 67/2004
(anexa nr. 1);
¾ Stabilirea persoanelor care, conform art. 31(1) din Legea nr. 215/2001 vor conduce
şedinţa de constituire (cel mai în vârstă consilier şi 2 consilieri dintre cei mai tineri);
¾ Pregătirea textului jurământului (anexa nr. 2);
¾ Discuţii cu consilierul cel mai în vârstă în vederea aducerii la cunoştinţă a atribuţiilor
pe care le are pe parcursul şedinţei de constituire a consiliului local.
B. Desfăşurarea şedinţei de constituire a consiliului local
9 Convocarea consilierilor declaraţi aleşi pentru şedinţa de constituire se face de către
prefect. La şedinţa de constituire pot participa prefectul sau reprezentantul său,
precum şi primarul, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a
fost finalizată.
9 Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din numărul
consilierilor aleşi. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, şedinţa se
va organiza, în aceleaşi condiţii, peste 3 zile, la convocarea prefectului. Dacă nici la
a doua convocare reuniunea nu este legal constituită, se va proceda la o nouă
convocare de către prefect, peste alte 3 zile, în aceleaşi condiţii.
9 În situaţia în care consiliul local nu se poate reuni nici la această ultimă convocare,
din cauza absenţei, fără motive temeinice, a consilierilor, prefectul va declara
vacante, prin ordin, locurile consilierilor aleşi care au lipsit nemotivat de la cele 3
convocări anterioare, dacă aceştia nu pot fi înlocuiţi de supleanţii înscrişi pe listele
de candidaţi respective.
9 Absenţa consilierilor de la şedinţa de constituire este considerată motivată dacă se
face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea
sau a făcut imposibilă prezenţa acestora, a unei deplasări în străinătate în interes
de serviciu sau a unor evenimente de forţă majoră.

9 Conducerea lucrărilor şedinţei de constituire este asigurată de cel mai în vârstă
consilier, asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri. Şedinţa de constituire este
deschisă de prefect sau de reprezentantul acestuia, care îl invită pe cel mai în
vârstă dintre consilieri, precum şi pe cei 2 asistenţi ai acestuia să preia conducerea
lucrărilor şedinţei.
9 După preluarea
conducerii şedinţei se ia o pauză, în timpul căreia se
constituie grupurile de consilieri, potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali,
iar secretarul unităţii administrativ-teritoriale prezintă preşedintelui de vârstă şi
asistenţilor acestuia dosarele consilierilor declaraţi aleşi şi pe cele ale supleanţilor
lor, aşa cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscripţie.
Dosarele pot fi însoţite de opţiunile scrise ale consilierilor aleşi care ocupă funcţii
incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier.
9 La reluarea lucrărilor consilierii declaraţi aleşi vor alege prin vot deschis, exprimat
prin ridicare de mâini, o comisie de validare alcătuită din 3 - 5 consilieri locali.
Numărul membrilor comisiei se stabileşte prin vot deschis, la propunerea
preşedintelui de vârstă. Comisia este aleasă pe întreaga durată a mandatului.
9 Desemnarea candidaţilor pentru comisia de validare se face de către grupurile de
consilieri constituite. Numărul de locuri cuvenite fiecărui grup se determină în
funcţie de numărul de mandate obţinute de grupul în cauză.
9 Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul majorităţii
consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire, iar rezultatul va fi consemnat în
hotărârea nr. 1 (anexa nr. 3). Comisia de validare a mandatelor alege din rândul
membrilor săi un preşedinte şi un secretar, cu votul majorităţii membrilor săi.
9 După alegerea comisiei de validare se dispune o nouă pauză, în timpul căreia va fi
examinată de către comisie legalitatea alegerii fiecărui consilier, pe baza dosarelor
prezentate de preşedintele de vârstă, şi se elaborează propunerile de validare sau
de invalidare a mandatelor. În acest scop se încheie un proces-verbal al cărui model
este prezentat în anexa nr.4.
9 Dacă primarul, al cărui mandat a fost validat, a fost ales şi consilier şi optează
pentru funcţia de primar sau dacă consilierii care deţin funcţii incompatibile optează
în scris pentru renunţarea la funcţia de consilier, va fi examinat, în vederea
validării, dosarul supleantului, respectiv supleanţilor de pe aceeaşi listă, în ordinea
în care cei în cauză au fost înscrişi pe lista de candidaţi.
9 Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier numai în cazul în
care se constată încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă alegerea consilierului
s-a făcut prin fraudă electorală, constatată în condiţiile Legii privind alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale. Invalidarea mandatului se propune şi în
cazul în care consilierii care deţin funcţii incompatibile optează în scris pentru
renunţarea la funcţia de consilier.
9 Consilierii care lipsesc motivat de la şedinţa de constituire pot fi validaţi sau
invalidaţi în lipsă.
9 Validarea sau invalidarea mandatelor se face, în ordine alfabetică, cu votul deschis
al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat este supus
validării sau invalidării nu participă la vot.
9 Rezultatul validării mandatelor se consemnează în hotărârea nr. 2 (anexa nr. 5)
care se comunică de îndată consilierilor care au absentat motivat.

9

9

9
9

9

9

9

9
9
9

9
9
9
9
a)

b)

După validarea mandatelor a cel puţin două treimi din numărul de consilieri stabilit
potrivit legii se va proceda la depunerea următorului jurământ: "Jur să respect
Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună-credinţă tot ceea ce stă în puterile şi
priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei... (oraşului). Aşa să-mi ajute
Dumnezeu!"
Jurământul se depune după următoarea procedură: secretarul comunei, oraşului,
municipiului va da citire jurământului, după care consilierii validaţi se vor prezenta,
în ordine alfabetică, în faţa unei mese special amenajate, pe care se află un
exemplar din Constituţie şi Biblia. Consilierul va pune mâna stângă atât pe
Constituţie cât şi, dacă este cazul, pe Biblie, va pronunţa cuvântul "jur", după care
va semna jurământul de credinţă, care va fi imprimat pe un formular special.
Jurământul se semnează în două exemplare. Un exemplar se păstrează la dosarul
de validare, iar al doilea se înmânează consilierului.
Consilierii care se declară atei sau care au o altă credinţă decât cea creştină pot
depune jurământul fără formula religioasă. În acest caz jurământul va fi imprimat
pe formular fără această formulă.
Consilierii care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept,
fapt care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. În acest caz se va supune
validării mandatul primului supleant de pe lista partidului politic, alianţei politice sau
alianţei electorale respective, dacă până la validarea mandatului partidele politice şi
alianţele politice confirmă în scris apartenenţa la partid a consilierului în cauză.
După depunerea jurământului de către cel puţin două treimi din numărul membrilor
consiliului local preşedintele de vârstă declară consiliul legal constituit. Declararea
consiliului ca legal constituit se constată prin hotărârea nr. 3 (anexa
nr. 6).
După declararea consiliului local ca legal constituit se procedează la alegerea
preşedintelui de şedinţă. Alegerea se face prin votul deschis al majorităţii
consilierilor în funcţie. Durata mandatului preşedintelui de şedinţă nu poate fi mai
mare de 3 luni.
După alegerea preşedintelui de şedinţă acesta preia conducerea lucrărilor
consiliului.
Rezultatul alegerii preşedintelui de şedinţă se consemnează în hotărârea nr. 4
(anexa nr. 7).
Hotărârile nr. 1 - 4 se semnează de preşedintele de vârstă şi de cei 2 asistenţi ai
acestuia şi se contrasemnează de secretar.
ALEGEREA VICEPRIMARULUI
Consiliul local alege din rândul membrilor săi pe viceprimar, respectiv pe
viceprimari. Alegerea se face prin vot secret.
Propunerea de candidaţi pentru alegerea viceprimarului, respectiv a viceprimarilor,
se face de către grupurile de consilieri, de către consilieri sau de către primar.
După înregistrarea candidaturilor se ia o pauză în timpul căreia se completează
buletinele de vot.
Exercitarea votului se face într-o cabină special amenajată, putându-se folosi, la
alegere, una dintre următoarele modalităţi:
fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele
tuturor candidaţilor. Intrând în cabină, din lista candidaţilor vor fi barate printr-o
linie orizontală numele tuturor candidaţilor pe care consilierul nu doreşte să îi
aleagă. Pe buletin va rămâne nebarat numele consilierului sau, după caz, al
consilierilor pe care doreşte să îl/să îi aleagă votantul;
pe buletinul de vot se scrie cuvântul "DA" în dreptul numelui/numelor celui/celor pe
care doreşte să îl/să îi voteze;

c) alte modalităţi, la alegerea consiliului.
9 Este declarat viceprimar candidatul care a obţinut votul majorităţii consilierilor în
funcţie.
9 În situaţia în care se aleg 2 viceprimari, sunt declaraţi aleşi primii 2 candidaţi care
au obţinut cel mai mare număr de voturi.
9 În situaţia în care nu s-a întrunit majoritatea votului consilierilor în funcţie, se
organizează un al doilea tur de scrutin, în aceeaşi şedinţă, la care vor participa
candidaţii situaţi pe primele două locuri. La al doilea tur de scrutin este declarat ales
viceprimar consilierul care a obţinut cel mai mare număr de voturi.
9 În caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai
candidaţii care se află în această situaţie. Va fi declarat ales candidatul care a
obţinut cele mai multe voturi.
9 Alegerea viceprimarului va fi consemnată în hotărârea nr. 5 a consiliului local
(anexa nr. 8).
Red/Dact:SL-2 ex.
Comunică: intern

ROMÂNIA
JUDEŢUL* ..................
CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ
...........................
NR. ......./.............**
BIROUL ELECTORAL

ANEXA NR. 1

CERTIFICAT DOVEDITOR AL ALEGERII
Doamna/Domnul
_____________________,
cu
domiciliul
în***
_________________, str. ____________________________ nr. _______, judeţul
_______________________,
a
fost
aleasă/ales****
_______________________________________________________
judeţul
__________________________, la alegerile din ziua de ________________.
PREŞEDINTELE
BIROULUI ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE

-----------* În cazul municipiului Bucureşti se va scrie "Municipiul Bucureşti".
** Se va trece comuna/oraşul/municipiul şi denumirea acestuia sau, după caz,
sectorul şi numărul acestuia. În cazul consilierilor judeţeni şi a preşedinţilor consiliilor
judeţene se va trece doar numărul circumscripţiei electorale stabilit prin Hotărârea
Guvernului nr. 267/2008.
*** Se va trece comuna/oraşul/municipiul şi denumirea acestuia.
**** Se va trece, după caz:
- consilier în consiliul local al comunei/oraşului/municipiului/sectorului şi
denumirea comunei/oraşului/municipiului sau numărul sectorului şi municipiul
Bucureşti;
- consilier în consiliul judeţean şi denumirea judeţului;
primar
al
comunei/oraşului/municipiului
şi
denumirea
comunei/oraşului/municipiului;
- primar al sectorului, numărul acestuia şi municipiul Bucureşti;
- preşedinte al consiliului judeţean şi denumirea judeţului.

ANEXA NR. 2

J U R ĂM Â N T

Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să
fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi
priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei
(oraşului, municipiului, judeţului) ......... Aşa să-mi
ajute Dumnezeu!"

DATA:
........................

CONSILIER:
........................................

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA/ORAŞUL/MUNICIPIUL................
CONSILIUL LOCAL .............

ANEXA NR.3

HOTĂRÂREA
nr. 1 din ................... 2008
privind constituirea Comisiei de validare
Consiliul local al municipiului/oraşului/comunei ......................,
Având în vedere:
- însuşirea prin vot deschis a propunerii preşedintelui de şedinţă de alegere a
comisiei de validare compusă din 3-5 consilieri;
- propunerile nominale privind candidaţii pentru componenţa Comisiei şi rezultatul
votului deschis;
- art.4 din Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, pentru aprobarea
Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale,
- art. 31 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 – republicată, Legea administraţiei publice
locale,
În temeiul art.4(3) Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor
locale aprobat prin O.G. nr. 35/2002, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE
Articol unic: Pentru întreaga durată a mandatului 2008-2012 al Consiliului
local al municipiului/oraşului/comunei.........., se constituie Comisia de validare a
mandatelor de consilieri, în următoarea componenţă:
1...............................
2...............................
3...............................
4...............................
5...............................
PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ
.............................
ASISTENŢI
.............................
.............................

SECRETAR
...................................

ANEXA NR. 4

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI (ORAŞULUI, MUNICIPIULUI) ..................

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, ........., în prima şedinţă a Comisiei de validare a
Consiliului Local al Comunei (Oraşului, Municipiului) .........

Astăzi (data de mai sus) ............... Comisia de validare aleasă de
Consiliul Local al Comunei (Oraşului, Municipiului) ......... în şedinţa de
constituire din data de ......... a examinat, în conformitate cu prevederile
art. 31 şi următoarele din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, legalitatea alegerii consilierilor. Comisia constată
că au fost/nu au fost respectate dispoziţiile legale şi că nu sunt/sunt
cazuri de incompatibilitate, fapt pentru care a hotărât să propună
validarea tuturor/unui număr de ......... consilieri, conform tabelului
anexat.
Drept care, am încheiat prezentul proces-verbal.
Preşedinte,

Secretar,

Membrii,

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA/ORAŞUL/MUNICIPIUL................
CONSILIUL LOCAL .............

ANEXA NR. 5

HOTĂRÂREA
nr. 2 din ................... 2008
privind validarea mandatelor consilierilor aleşi
Consiliul local al municipiului/oraşului/comunei ......................,
Având în vedere:
- procesul-verbal al Comisiei de validare prin care se constată legalitatea alegerii
consilierilor;
- rezultatul votului deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă, pentru
validarea mandatelor consilierilor;
- art.6-7 din Anexa nr. 1 la OG 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare şi funcţionare a consiliilor locale;
În temeiul art.7(2) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor
locale aprobat prin O.G. nr. 35/2002, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE
Articol unic: Se validează mandatul pentru funcţia de consilier local, al
următoarelor persoane:
1...............................
11...............................
2...............................
12...............................
3...............................
13...............................
4...............................
14...............................
5...............................
15...............................
6...............................
16...............................
7...............................
17...............................
8................................
9................................
10..............................
PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ
........................
ASISTENŢI
.............................
.............................

SECRETAR
.............................

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA/ORAŞUL/MUNICIPIUL................
CONSILIUL LOCAL .............

ANEXA NR. 6

HOTĂRÂREA
nr. 3 din ................... 2008
privind declararea ca legal constituit a Consiliului local al
municipiului/oraşului/comunei ............
Consiliul local al municipiului/oraşului/comunei ......................,
Având în vedere:
- validarea mandatelor consilierilor aleşi;
-depunerea jurământului de către consilierii al căror mandat a fost validat;
-art.8, alin.(6) din Anexa nr. 1 la O.G. 35/2002, pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;
-art.34, alin. (2) din Legea nr. 215/2001, privind Legea administraţiei publice locale;
În temeiul art. 8 alin. (6) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a
consiliilor locale aprobat prin O.G. nr. 35/2002, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE
Articol
unic:
Se
declară
ca
legal
constituit,
Consiliul
local
al
municipiului/oraşului/comunei ........, compus dintr-un număr de ....... consilieri
locali.

PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ

SECRETAR

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

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

ASISTENŢI
.............................
.............................

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA/ORAŞUL/MUNICIPIUL................
CONSILIUL LOCAL .............

ANEXA NR. 7

HOTĂRÂREA
nr. 4 din ................... 2008
privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul local al municipiului/oraşului/comunei ......................,
Având în vedere:
- propunerile nominale pentru alegerea preşedintelui de şedinţă şi rezultatul votului
deschis al majorităţii consilierilor în funcţie;
- prevederile art. 9 din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002, pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;
- art.35, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind Legea administraţiei publice
locale;
În temeiul art.9 alin. (3) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a
consiliilor locale aprobat prin O.G. nr. 35/2002, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE
Articol unic: Se alege preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de trei luni,
domnul/doamna ............

PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ

SECRETAR

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

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

ASISTENŢI
.............................
.............................

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA/ORAŞUL/MUNICIPIUL................
CONSILIUL LOCAL .............

ANEXA NR. 8

HOTĂRÂREA
nr. 5 din ................... 2008
privind alegerea viceprimarului
Consiliul local al municipiului/oraşului/comunei ......................,
Având în vedere:
- propunerile formulate pentru desemnarea viceprimarului şi rezultatul votului
secret;
- art.11-12 din Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;
- prevederile art.57, alin.(3) din Legea nr. 215/2001, privind Legea administraţiei
publice locale;
În temeiul art. 13 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a
consiliilor locale aprobat prin O.G. nr. 35/2002, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE
Articol 1: Domnul/Doamna ............ este ales în funcţia de viceprimar al
municipiului/oraşului/comunei..............

PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ
.............................

SECRETAR
..............................

