
 
 
 
 
 
 
 

 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

L E G E 
 
 

privind Zona Metropolitană Bucureşti - Ilfov 
 

Capitolul I 
Dispoziţii generale 

 
Art. 1 Prezenta lege reglementeză statutul juridic al Zonei 
Metropolitane  Bucureşti - Ilfov, organizarea şi funcţionarea 
autorităţilor administraţiei publice constituite la nivelul acesteia. 
Art. 2 (1) Zona Metropolitană Bucureşti- Ilfov cuprinde Municipiul 
Bucureşti, denumit în continuare Centrul Metropolitan Bucureşti şi 
Zona Premetropolitană  Ilfov.  
(2) Centrul Metropolitan Bucureşti reprezintă teritoriul actual al 
municipiului Bucureşti şi este delimitat în 6 diviziuni administrativ-
teritoriale, numite sectoare. 
(3) Zona Premetropolitană  Ilfov este constituită din teritoriul judeţului 
Ilfov şi cuprinde oraşele şi comunele limitrofe Centrului Metropolitan 
Bucureşti. 
Art. 3 (1) Zona Metropolitană Bucureşti- Ilfov este unitate 
administrativ– teritorială cu statut special conferit de prezenta lege . 
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(2) Sectoarele ce compun Centrul Metropolitan Bucureşti au rang de 
oraşe. 
(3) Sectoarele Centrului Metropolitan Bucureşti, oraşele şi comunele 
limitrofe Centrului Metropolitan Bucureşti care compun Zona 
Metropolitană Bucureşti - Ilfov sunt persoane juridice de drept public şi 
de drept privat, au patrimoniu propriu şi capacitate juridică deplină. 
Art. 4 (1) Administraţia publică a Zonei Metropolitane Bucureşti- Ilfov 
se organizează şi funcţionează în baza principiilor autonomiei locale, 
descentralizării administrative, deconcentrării, subsidiarităţii, 
eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii, 
flexibilitaţii, adaptabilităţii, neutralităţii, separării clare a rolului şi 
responsabilitaţilor autorităţilor administraţiei publice locale, 
profesionalismului, eficienţei, eficacităţii, dezvoltării durabile, 
responsabilităţii, transparenţei decizionale, al consultării cetăţenilor în 
soluţionarea problemelor  locale de interes deosebit şi colaborării, 
coordonării coerenţei şi predictibilităţii, precum şi consultarea factorilor 
dinamici interesaţi în dezvoltarea Zonei Metropolitane.  
(2) Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor aliniatului (1) nu poate aduce 
atingerea posibilităţii de a recurge la consultarea cetăţenilor prin 
referendum sau prin orice altă formă de participare directă a cetăţenilor 
la treburile publice, în condiţiile legii. 
(3) Aplicarea principiilor prevăzute la alin. (1) se realizează potrivit 
legii administraţiei publice locale şi nu poate aduce atingere caracterului 
de stat naţional, suveran, unitar şi indivizibil al României. 
Art.5 (1) În accepţiunea prezentei legi, prin autonomie locala se 
înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administratiei 
publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume 
propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor 
publice.   
(2) Autonomia locală are caracter exclusiv administrativ, organizatoric 
şi financiar. 
(2) Autonomia locală priveşte organizarea, funcţionarea, competenţa şi 
gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparţin Zonei Metropolitane 
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Bucureşti- Ilfov, sectoarelor Centrului Metropolitan Bucureşti, oraşelor 
şi comunelor din Zona Premetropolitană  Ilfov. 
(3) Autonomia locală conferă autorităţilor administrative ale Zonei 
Metropolitane Bucureşti- Ilfov dreptul ca, în limitele legii, să aibă 
iniţiative în toate domeniile, cu excepţia celor care sunt date în mod 
expres în competenţa altor autorităţi publice. 
 
Art. 6 (1)  Transparenţa decizională impune autorităţilor administraţiei 
publice a Zonei Metropolitane Bucureşti- Ilfov să informeze cetăţenii 
Zonei Metropolitane Bucureşti- Ilfov asupra problemelor care urmează 
a fi rezolvate, să-i consulte pe aceştia şi să creeze posibilitatea 
participării lor la luarea deciziilor, în condiţiile legii. 
(2) Autorităţile administraţiei publice a Zonei Metropolitane Bucureşti- 
Ilfov vor consulta în procesul de adoptare a deciziilor şi structurile 
asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale şi societatea 
civilă reprezentată prin organisme neguvernamentale, în toate 
problemele care le privesc direct. 
(3)Autorităţile administraţiei publice vor consulta în procesul de luare a 
deciziilor factorii dinamici interesaţi în dezvoltarea Zonei 
Metropolitane, într-un cadru instituţionalizat prin două structuri: 
Adunarea Consultativă Metropolitană şi Consiliul Consultativ 
Metropolitan.  
Art. 7 Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice constituite la 
nivelul Zonei Metropolitane Bucureşti- Ilfov se bazează pe principiile 
fundamentale enunţate la articolul 5 şi se exercită cu respectarea 
cooperării, solidarităţii şi responsabilităţii în rezolvarea problemelor 
Zonei Metropolitane Bucureşti- Ilfov. 
Art. 8 (1) Administraţia publică la nivelul Zonei Metropolitane 
Bucureşti- Ilfov se realizează de către autorităţile care sunt cel mai 
aproape de cetăţeni şi care pot fi autorităţi deconcentrate sau 
descentralizate, după caz. 
(2) Transferul de atribuţii, în procesul de descentralizare şi deconcentare 
obligă, pe lângă resursele proprii, la asigurarea mijloacelor financiare 
necesare exercitării acestor atribuţii. 
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Art. 9 (1) Autorităţile administraţiei publice locale constituite la nivelul 
Zonei Metropolitane Bucureşti- Ilfov administrează, în condiţiile legii, 
domeniul public şi privat al Zonei Metropolitane Bucureşti- Ilfov şi al 
unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt  constituite. 
(2) Ele pot participa, cu capital sau bunuri, în numele şi interesul 
comunităţilor locale pe care le reprezintă, la constituirea de societăţi 
comerciale, la înfiinţarea unor servicii publice de interes local, zonal ori  
metropolitan sau la realizarea de proiecte de investiţii în condiţiile legii. 
Art. 10 Autorităţile administraţiei publice a Zonei Metropolitane 
Bucureşti- Ilfov au dreptul să se asocieze între ele sau cu  cu alte 
autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară sau din străinătate, în 
condiţiile prezentei legi şi ale administraţiei publice locale. 

 
Capitolul II 

Autorităţile administraţiei publice organizate la nivelul 
Zonei Metropolitane Bucureşti - Ilfov 

Secţiunea 1 
Principii generale 

 
Art. 11. (1) Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează 
autonomia locală în Zona Metropolitană Bucureşti- Ilfov sunt Consiliul 
General şi consiliile locale ale sectoarelor, oraşelor şi comunelor 
limitrofe aparţinând Zonei Metropolitane Bucureşti- Ilfov, ca autorităţi 
deliberative, şi Primarul General şi primarii sectoarelor, oraşelor şi 
comunelor limitrofe aparţinând Zonei Metropolitane Bucureşti- Ilfov ca 
autorităţi executive.  
(2) Autorităţile administraţiei publice a  Zonei Metropolitane Bucureşti 
- Ilfov sunt alese prin vot universal, egal, direct şi liber exprimat, în 
condiţiile Legii privind alegerile locale. 
(3) Consiliul General şi Primarul General, consiliile locale şi primarii 
sectoarelor, oraşelor şi comunelor limitrofe rezolvă treburile publice ale 
Zonei Metropolitane Bucureşti- Ilfov. 
Art. 12 Consiliul General al Zonei Metropolitane Bucureşti- Ilfov 
coordonează activitatea consiliilor locale ale sectoarelor, oraşelor şi 
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comunelor limitrofe, în vederea realizării serviciilor publice de interes 
general metropolitan şi a proiectelor de inevestiţie.  
Art. 13. Consilierii generali şi Primarul general, consilierii locali şi 
primarii sectoarelor, oraşelor şi comunelor au statut de aleşi locali. În 
exercitarea mandatului lor, ei îndeplinesc o funcţie de autoritate publică 
şi beneficiază de protecţia acordată de lege acestor  persoane. 
Art. 14 (1) Durata mandatului consilierilor, primarilor si viceprimarilor 
este de patru ani şi ea poate fi prelungită numai prin lege organică, în 
caz de război sau catastrofă. 
(2) Consiliul general sau consiliile locale, Primarul General sau primarii 
sectoarelor, oraşelor sau comunelor limitrofe aleşi în perioada dintre 
cele două alegeri locale generale încheie manadatul precedentelor 
autorităţi ale administraţiei publice a Zonei Metropolitane Bucureşti- 
Ilfov 

Secţiunea a 2-a 
Consiliul general al Zonei Metropolitane Bucureşti- Ilfov 

 
Art. 15 (1) Consiliul  General al Zonei Metropolitane Bucureşti - Ilfov 
este format  din 61 de consilieri. 
(2) La constituirea, funcţionarea şi dizolvarea Consiliului General al 
Zonei Metropolitane Bucureşti- Ilfov se aplică în mod corespunzător 
prevederile Legii administraţiei publice locale. 
 
Art. 16 (1) Calitatea de consilier general este incompatibilă cu : 

a) funcţia de primar sau de viceprimar 
b) funcţia de prefect sau subprefect. 
c) calitatea de functionar public sau angajat cu contract individual de 

muncă în aparatul propriu al consiliului general sau în aparatul 
propriu al unui consiliu local ori al prefectului din  Zona 
Metropolitană Bucureşti- Ilfov; 

d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, 
manager, asociat, administrator membru al consiliului de 
administraţie sau cenzor la regiile autonome şi societăţile 
comerciale de interes local înfiinţate sau aflate sub autoritatea 
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consiliului local ori a consiliului general respectiv, sau la regiile 
autonome şi societăţile de interes naţional care îşi au sediul sau 
care deţin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă; 

e) funcţia de preşedinte sau secretar al adunărilor generale ale 
acţionarilor sau asociaţilor la o societate comercială de interes 
local ori la o societate comercială de interes naţional care îşi are 
sediul sau care deţine filiale în unitatea administrative teritorială 
respectivă ; 

f) funcţia de reprezentant al statului la o societate comercială care îşi 
are sediul ori care deţine filiale în unitatea administrativ-teritorială 
respectivă; 

g) calitatea de deputat sau de senator; 
h) funcţia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat   şi 

funcţiile asimilate acestora. 
(2) O persoană nu poate exercita în acelaşi timp un mandat de consilier 
general şi un mandat de consilier local. 
(3) Calitatea de  consilier general este incompatibilă cu  calitatea de 
acţionar semnificativ la o societate comercială înfiinţată de Consiliul 
General, respectiv de consiliile locale. 
(4) Incompatibilitatea  există şi în situaţia în care soţul sau rudele de 
gradul I ale consilierului  general deţin calitatea de acţionar semnificativ 
la unul dintre agenţii economici prevăzuţi la alin. (3). 
(5) Alte incompatibilităţi se pot stabili numai prin lege organică . 
(6) În cazurile în care se constată situaţii de incompatibilitate, se aplică 
prevederile Legii 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei . 
Art. 17 (1) Consiliul general, ca autoritate deliberativă a administraţiei 
publice constituită la nivel metropolitan, îndeplineşte următoarele 
atribuţii principale: 

a) alege din rândul consilierilor generali doi viceprimari, precum şi 
preşedintele  de şedinţă, pentru o perioadă de maxim 3 luni; 

b) aprobă la propunerea Primarului General, regulamentul de 
organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate, 
organigrama, numărul de posturi şi statul de funcţii, în 
conformitate cu prevederile legale. 
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c) adoptă strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-
socială a Zonei Metropolitane Bucureşti- Ilfov, pe baza 
propunerilor primite de la consiliile locale şi a măsurilor  necesare 
pentru realizarea acestora ; 

d) aprobă bugetul propriu al Zonei Metropolitane Bucureşti - Ilfov, 
împrumuturile, virările de credite şi modul de utilizare a rezervei 
bugetare; aprobă contul de incheiere a exerciţiului  bugetar; 
stabileşte impozite şi taxe, precum şi taxe speciale, în condiţiile 
legii;hotărăşte repartizarea pe sectoare, oraşe şi comune, a cotei 
din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat sau 
din alte resurse, în condiţiile legii; 

e) administrează parcurile şi grădinile de interes metropolitan, din 
Zona Metropolitană Bucureşti- Ilfov; 

f) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea, în 
condiţiile legii, a bunurilor aflate în domeniul public al Zonei 
Metropolitane Bucureşti- Ilfov sau, după caz, a serviciilor publice 
de interes metropolitan  precum şi vânzarea, concesionarea sau 
închirierea, în condiţiile legii, a bunurilor aflate în domeniul privat 
al Zonei Metropolitane Bucureşti - Ilfov; 

g) hotărăşte înfiinţarea de instituţii publice  şi de servicii publice de 
interes metropolitan, în condiţiile legii; aprobă regulamentul de 
organizare şi funcţionare a aparatului propriu  de specialitate, a 
instituţiilor şi serviciilor publice infiintate, precum şi a regiilor 
autonome de interes zonal; numeşte, eliberează din funcţie sau 
după caz, sancţionează, în condiţiile legii, pe conducătorii 
acestora. 

h) hotărăşte cu privire la reorganizarea regiilor autonome de interes 
metropolitan; exercită în numele Zonei Metropolitane Bucureşti- 
Ilfov drepturile derivate din calitatea de acţionar la societăţile 
comerciale pe care le-a înfiinţat şi hotărăşte  asupra privatizării 
acestor societăţi comerciale; 

i) stabileşte, în urma consultării autorităţilor de la nivelul sectoarelor 
şi al Zonei Premetropolitane  Ilfov proiecte de organizare şi 
amenajare a teritoriului, de protecţie a mediului şi de dezvoltare 
urbanistică generală; aprobă documentaţiile necesare pentru 
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lucrările de investiţii la nivel metropolitan şi urmăreşte modul de 
realizare a acestora ; 

j) aprobă construirea, întreţinerea şi modernizarea drumurilor, 
podurilor, precum şi a infrastructurii aparţinând Zonei 
Metropolitane Bucureşti- Ilfov; 

k) asigură, potrivit competenţei sale, condiţiile materiale şi 
financiare necesare bunei funcţionări a instituţiilor şi serviciilor 
publice de cultură, educaţie, sport, ocrotire şi asistenţă socială, 
transport, a acţiunilor desfăşurate de cultele religioase şi a altor 
activităţi, potrivit legii; 

l) atribuie denumiri obiectivelor de interes metropolitan, în 
condiţiile legii; 

m) infiinţează instituţii culturale şi hotărăşte, în condiţiile legii, 
cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei 
publice locale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la 
asociaţii naţionale şi internaţionale a autorităţilor administraţiei 
publice locale, în vederea promovării unor interese comune; 

n) Hotărăşte în condiţiile legii, asocierea cu consiliile locale, pentru 
realizarea unor obiective de interes comun, scop în care poate 
înfiinţa împreună cu acestea, societăţi comerciale şi servicii 
publice. 

(2) Consiliul General îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege. 
Art. 18 (1) În îndeplinirea atribuţiilor sale, Consiliul General adoptă 
hotărâri, cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii 
numai după ce au fost aduse la cunoştinţă publică sau au fost 
comunicate persoanelor interesate, după caz, în condiţiile prevăzute de 
Legea administraţiei publice locale. 
(2) Hotărârile vor fi semnate de preşedintele de şedinţă şi contrasemnate 
de Secretarul General al Zonei Metropolitane Bucureşti- Ilfov, în 
condiţiile legii administraţiei publice locale.  
(3) Hotărârile Consiliului General sunt obligatorii  pentru toate 
autorităţile administraţiei publice a Zonei Metropolitane Bucureşti- 
Ilfov. 
 
 



 9

Secţiunea a 3-a 
Primarul General al Zonei Metropolitane Bucureşti- Ilfov 

 
Art. 19 (1) Zona Metropolitană Bucureşti - Ilfov are un Primar General 
şi doi viceprimari, corespunzător celor două structuri administrative: 
Centrul Metropolitan şi Zona Premetropolitană. Primarul General al 
Zonei Metropolitane Bucureşti- Ilfov este ales prin vot direct, secret, 
universal, egal şi liber exprimat, în condiţiile Legii privind alegerile 
locale. 
(2) Validarea alegerii Primarului General al Zonei Metropolitane 
Bucureşti- Ilfov se face de către preşedintele tribunalului Bucureşti, în 
condiţiile prevăzute de Legea administraţiei publice locale.  
Art. 20 (1) Pe durata exercitării mandatului, raportul de muncă, sau 
după caz, raportul de serviciu, la instituţiile publice, regiile autonome, 
companiile şi societăţile naţionale, societăţi cu capital majoritar de stat 
sau care vizează funcţii incompatibile cu statutul de Primar General sau 
de viceprimar, se suspendă. 
(2)Primarul General şi cei doi viceprimari primesc pe toată durata 
exercitării mandatului, o indemnizaţie stabilită în condiţiile legii. 
Art. 21 (1) Primarul General şi cei doi viceprimari reprezintă Zona 
Metropolitană Bucureşti- Ilfov în relaţiile cu celelalte autorităţi publice, 
cu persoane fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justiţie. 
(2) Primarul General răspunde în faţa Consiliului General de buna 
funcţionare a admnistraţiei publice metropolitane. 
(3) Pentru desfăşurarea activităţilor curente în subordinea Primarului 
General funcţionează un aparat propriu de specialitate. Funcţionarilor 
din aparatul propriu de specialitate li se aplică dispoziţiile Statutului 
funcţionarilor publici. 
Art. 22 (1) În subordinea Primarului General funcţionează un corp de 
consilieri , specialişti în principalele domenii de activitate, numiţi de 
primar, de regulă pe toată durata mandatului acestuia şi destituiţi din 
funcţie de primar, dacă acesta consideră activitatea lor 
necorespunzătoare. 
(2) Corpul de consilieri are relaţii de subordonare directă numai faţă de 
Primarul General căruia îi asigură consultanţă în principalele domenii 
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de activitate şi sprijină activitatea departamentelor de specialitate din 
cadrul primăriei. 
(3) Consilierii Primarului General nu sunt funcţionari publici. Ei îl 
sprijină pe Primarul General pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor 
Consiliului General a exercitării tuturor atribuţiilor care revin 
Consiliului General şi Primarului General şi urmăresc realizarea la 
nivelul Zonei Metropolitane Bucureşti- Ilfov a programului politic al 
formaţiunii politice din care face parte Primarul General. 
(4) Pentru activitatea desfăşurată, consilierii primarului general primesc 
o indemnizaţie lunară, al cărui cuantum va fi stabilit de Consiliul 
General. 
(5) Dispoziţiile art. 24 alin.1 din prezenta lege li se aplică în mod 
corespunzător . 
Art. 23. (1) Primarul General răspunde de buna funcţionare a aparatului 
propriu de specialitate pe care îl conduce şi îl controlează. 
(2) Coordonarea unor compartimente din aparatul propriu de 
specialitate va fi delegată viceprimarilor sau Secretarului General al 
Zonei Metropolitane Bucureşti- Ilfov, prin dispoziţie a Primarului 
General. 
(3) Primarului general şi viceprimarilor li se aplică dispoziţiile Legii nr. 
215/ 2001 cu privire la incompatibilităţi, răspundere, suspendare şi 
încetare a mandatului, precum şi cele ale Legii 161/2003 privind unele 
măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei. 
Art. 24 (1) Primarul General îndeplineşte următoarele atribuţii 
principale: 

a) asigură respectarea şi aplicarea Constituţiei, legilor, ordonanţelor 
şi hotărărilor de Guvern, decretelor Preşedintelui României, 
hotărârilor Consiliului General şi celorlalte acte normative;  

b) Dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea 
ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale conducătorilor 
administraţiei publice centrale, precum şi ale hotărârilor 
Consiliului General al Zonei Metropolitane Bucureşti;  
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c) Întocmeşte şi supune spre aprobare Consiliului General planul 
urbanistic general al Zonei Metropolitane Bucureşti; - Ilfov 

d) Eliberează autorizaţii de construire pentru investiţiile care se 
amplasează pe terenuri ce depăşesc limita administrativ-teritorială 
a unităţilor administrativ-teritoriale componente ale Zonei 
Metropolitane Bucureşti- Ilfov; 

e) Coordonează şi controlează activitatea instituţiilor şi serviciilor 
publice de sub autoritatea Consiliului General; 

f) Exercită funcţia de ordonator principal de credite ; 
g) Întocmeşte proiectul bugetului propriu al Zonei Metropolitane 

Bucureşti - Ilfov şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le 
supune spre aprobare Consiliului General, în condiţiile şi la 
termenele prevăzute de lege; 

h) Urmăreşte modul de realizare a veniturilor bugetare şi de efectuare 
a cheltuielilor ; propune Consiliului General  adopatarea măsurilor 
necesare pentru încasarea  veniturilor la termen; 

i) Propune Consiliului General spre aprobare, în condiţiile legii, 
regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de 
specialitate, a instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea 
acestuia; 

j) Prezintă Consiliului General, anual sau la cerera acestuia, rapoarte 
cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii; 

k) Propune Consiliului general numirea şi eliberarea din functie, în 
condiţiile legii, a conducătorilor instituţiilor si serviciilor publice 
de sub autoritatea acestuia; 

l) Emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în componenţa sa 
prin lege; 

m) Acordă prin aparatul propriu şi serviciile de specialitate ale 
Consiliului General, sprijin şi consultanţă tehnică şi juridică 
pentru celelalte autorităţi ale administraţiei publice a Zonei 
Metropolitane Bucureşti- Ilfov, la solicitarea acestora; 

(2)Primarul General îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege 
sau sarcini stabilite de Consiliul General. 

Art. 25 (1)În exercitarea atribuţiilor sale Primarul General emite 
dispoziţii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii 
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numai după ce sunt aduse la cunoştinţă publică sau după ce au fost 
comunicate persoanelor interesate, după caz, în condiţiile legii 
administraţiei publice locale.  
(2) Dispoziţiile cu caracter normativ ale Primarului General sunt 
obligatorii pentru toate autorităţile administraţiei publice ale Zonei 
Metropolitane Bucureşti- Ilfov. 
Art. 26 (1) În cazul suspendării Primarului General, atribuţiile acestuia 
vor fi exercitate de unul din viceprimari, desemnat de Consiliul General, 
prin votul secret al majorităţii consilierilor în funcţie. 
(2) În celelalte cazuri de absenţă a Primarului General, atribuţiile sale 
vor fi exercitate, în numele acestuia, de unul dintre viceprimari, 
desemnat de Primarul General, prin dispoziţie. 
Art.27 (1) Primarul General prezintă cetăţenilor Zonei Metropolitane 
Bucureşti- Ilfov anual, în prima jumătate a lunii ianuarie, un raport 
privind întreaga activitate desfăşurată în anul anterior. 
(2) Raportul se dă publicităţii prin mass-media, internet şi alte mijloace 
de publicitate şi se supune dezbaterii publice în prezenţa Primarului 
General şi a consilierilor acestuia responsabili cu principalele probleme 
expuse.  
(3) La încetarea mandatului, în ultimele trei luni ale acestuia, Primarul 
prezintă un raport general  
(4) Primarul General va asigura organizarea sesiunilor de consultări cu 
structurile consultative metropolitane . 
Art. 28. (1) Viceprimarii îndeplinesc următoarele atribuţii: 

a) verifică şi urmăresc programul de consolidări şi investiţii în 
Centrul Metropolitan Bucureşti, respectiv Zona Premetropolitană 
Bucureşti; 

b) verifică şi urmăresc contractele prin care se administrează 
domeniul public şi privat al Zonei Metropolitane Bucureşti- Ilfov, 
corespunzător celor două structuri administrative; 

c) verifică şi urmăresc programul de reparaţii şi modernizari ale 
reţelei stradale principale; 

d) verifică şi urmăresc creanţele Zonei Metropolitane Bucureşti- 
Ilfov şi recuperarea lor; 
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e) urmăresc şi avizează contractele economice ale regiilor de servicii 
publice, ale societăţilor şi serviciilor publice de specialitate 
înfiinţate de Consiliul General al Zonei Metropolitane Bucureşti- 
Ilfov. 

(2) Primarul General poate delega viceprimarilor, prin dispoziţie şi alte 
atribuţii. 
(3) În exercitarea acestor atribuţii viceprimarii propun emiterea de către 
Primarul General de dispoziţii cu caracter normativ sau individual. 
Art. 29 (1) Zona Metropolitană Bucureşti- Ilfov are un Secretar general 
salarizat din bugetul acesteia. Secretarul general este înalt funcţionar 
public şi are studii superioare administrative sau juridice. Secretarul 
general se bucură de stabilitate în funcţie, în condiţiile legii. El nu poate 
fi membru al vreunui partid politic, sub sancţiunea eliberării din funcţie. 
(2) Numirea Secretarului general al Zonei Metropolitane Bucureşti - 
Ilfov se face de către Ministrul Administraţiei şi Internelor, la 
propunerea  Primarului General, potrivit legii. 
(3) Numirea se face pe bază de concurs sau examen, după caz. 
Concursul va fi organizat în condiţiile legii, de Primarul General în 
termen de 45 de zile de la data la care postul a devenit vacant. 
(4) Emiterea oridinului de numire se face în termen de cel mult 10 zile 
de la primirea propunerii . 
(5)Prevederile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, 
cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la răspunderea 
disciplinară se aplică în mod corespunzător. 
(6) Secretarului general al Zonei Metropolitane Bucureşti- Ilfov îi sunt 
aplicabile, în mod corespunzător prevederile art. 85 din legea  215/ 
2001. 
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Secţiunea a 4-a 
Autorităţile Administraţiei publice organizate la nivelul 

Centrului Metropolitan Bucurşti şi a Zonei Premetropolitane  
Ilfov 

Consiliul local 
 
Art. 30 (1) Consiliile locale ale sectoarelor componente ale centrului 
Metropolitan Bucureşti si ale oraselor si comunelor care compun Zona 
Premetropolitana  Ilfov sunt alcatuite din consilieri aleşi prin vot 
universal, direct, egal, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de 
Legea privind alegerile locale. 
(2) Numărul membrilor fiecărui consiliu local se stabileşte prin ordin al 
Prefectului, în condiţiile legii administraţiei publice locale. 
Art. 31 Statutul consilierilor locali şi regulile de incompatibilitate sunt 
aceleaşi cu cele ale consilierilor generali. 
Art. 32 La constituirea, funcţionarea şi dizolvarea consiliilor locale se 
aplică în mod corespunzător regulile şi procedurile instituite de legea 
administraţiei publice locale. 
Art. 33 (1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, 
în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin 
lege în competenţa altor autorităţi publice, locale sau centrale. 
(2) Consiliul local are următoarele atribuţii principale: 
a) alege din rândul consilierilor viceprimarul şi un preşedinte de şedinţă, 
pentru o perioadă de maxim 3 luni de zile; stabileşte, în limitele 
normelor legale, numărul de personal din aparatul propriu; 
b) aprobă statutul sectorului, oraşului sau comunei precum şi 
regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului; 
c) aprobă, în condiţiile legii, planuri urbanistice zonale şi de detaliu, pe 
care le comunică Consiliului General al Zonei Metropolitane Bucureşti; 
aprobă, în limitele competenţei sale, documentaţiile tehnico-economice 
pentru lucrările de investiţii de interes local şi asigură condiţiile 
necesare pentru realizarea lor, în concordanţă cu prevederile planului 
urbanistic general al Zonei Metropolitane Bucureşti; 
d) aprobă bugetul local, împrumuturile, virările de credite şi modul de 
utilizare a rezervei bugetare; aprobă contul de încheiere a exerciţiului 
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bugetar; stabileşte impozite şi taxe locale, precum şi taxe speciale, în 
condiţiile legii; 
e) aprobă, la propunerea primarului, în condiţiile legii, organigrama, 
statul de funcţii, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi 
funcţionare a aparatului propriu de specialitate, ale instituţiilor şi 
serviciilor publice, precum şi ale regiilor autonome de interes local; 
f)  administrează domeniul public şi cel privat al sectorului, orasului, 
comunei; 
g) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau inchirierea  
bunurilor proprietate publică ale sectorului, oraşului, comunei, după 
caz, în condiţiile legii; 
h) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor 
proprietate privată ale sectorului, orasului, comunei; 
i) înfiinţează instituţii publice, societăţi comerciale şi servicii publice de 
interes local; coordonează şi controlează activitatea acestora; instituie, 
cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, norme de 
organizare şi funcţionare pentru instituţiile publice de interes local; 
numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, conducătorii 
serviciilor publice de interes local, precum şi pe cei ai instituţiilor 
publice din subordinea sa; aplică sancţiuni disciplinare, în condiţiile 
legii, persoanelor pe care le-a numit; 
j) hotărăşte asupra infiinţării şi reorganizării regiilor autonome de 
interes local; exercită, în numele sectorului, oraşului, comunei, toate 
drepturile acţionarului la societăţile comerciale pe care le-a infiinţat; 
hotărăşte asupra privatizării acestor societăţi comerciale; numeşte şi 
elibereză din funcţie, în condiţiile legii, membrii consiliilor de 
administraţie ale regiilor autonome de sub autoritatea sa;  
k) aprobă alocarea de fonduri din bugetul local pentru acţiuni de apărare 
împotriva incendiilor, inundaţiilor, dezastrelor şi fenomenelor 
meteorologice  periculoase; 
l) stabileşte măsurile necesare pentru construirea, întreţinerea şi 
modernizarea drumurilor, podurilor şi a întregii infrastructuri aparţinând 
căilor de comunicaţii de inters local; 
m) asigură, potrivit competenţelor sale, condiţiile materiale şi financiare 
necesare pentru buna funcţionare a instituţiilor şi serviciilor publice de 
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educaţie, sănătate, cultură, tineret şi sport, apărarea ordinii publice, 
apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, de sub autoritatea sa; 
urmăreşte şi controlează activitatea acestora; 
n) acordă sprjin activităţilor ştiinţifice culturale, artistice, sportive şi de 
agrement; 
o) ia măsuri privind asigurarea ordinii publice; analizează activitatea 
gardienilor publici, poliţiei, jandarmeriei, pompierilor şi a formaţiunilor 
de protecţie civilă, în condiţiile legii şi propune măsuri de îmbunătăţire 
a activităţii acestora; 
p) ia măsuri pentru protecţia şi refacerea mediului înconjurător, în 
scopul creşterii calităţii vieţii; contribuie la protecţia, conservarea, 
restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de 
arhitectură, în condiţiile legii; 
r) acordă sprijin realizării măsurilor de protecţie şi asistenţă socială; 
asigură protecţia drepturilor copilului, potrivit legislaţiei în vigoare; 
aprobă criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale; înfiinţează şi 
asigură funcţionarea unor instituţii de binefacere de interes local; 
s) infiinţează şi organizează târguri, pieţe şi oboare, locuri şi parcuri de 
distracţie, baze sportive şi asigură buna funcţionare a acestora ; 
t) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe si 
de obiective de interes public local; 
u) conferă persoanelor fizice române sau străine, cu merite deosebite, 
titlul de cetăţean de onoare  al comunei sau al oraşului; 
x) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte 
autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară sau din străinătate, în 
vederea promovării unor interese comune; 
y) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase; 
z) asigură libertatea comerţului şi încurajează libera iniţiativă, în 
condiţiile legii. 
(2) Consiliul local exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege  sau 
delegate de Consiliul General al Zonei Metropolitane Bucureşti. 

 
 
 
 



 17

 
Sectiunea a 5-a 

Primarul şi viceprimarul 
 
 
Art. 34 (1) Sectoarele, oraşele şi comunele Zonei Metropolitane 
Bucureşti- Ilfov, au câte un primar şi un viceprimar, aleşi în condiţiile 
legii. Viceprimarii nu pot fi în acelaşi timp şi consilieri. 
(2) Primarul participă la şedinţele consiliului local şi are dreptul să îşi 
exprime opinia asupra tuturor problemelor supuse spre dezbatere. 
(3) Pe durata exercitării mandatului, raportul de muncă sau, după caz, 
raportul de serviciu la instituţiile publice, regiile autonome, companiile 
şi societăţile naţionale, societăţile comerciale cu capital majoritar de stat 
sau care vizează funcţii incompatibile cu statutul de primar sau de 
viceprimar, se suspendă de drept. 
(4) Primarul şi viceprimarul primesc, pe toată durata mandatului, o 
indemnizaţie stabilită în condiţiile legii. 
Art. 35 Primarilor şi viceprimarilor li se aplică în mod corespunzător 
dispoziţiile legii 215/2001 cu privire la alegere, răspundere, suspendare 
şi încetare a mandatului, precum şi cele ale ale Legii 161/2003 în ceea 
ce priveşte regimul  incompatibilităţilor şi al conflictului de interese.  
Art. 36 (1) Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. El este 
seful administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de specialitate 
al autorităţilor publice locale.   
(2) Primarul răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice 
locale, în condiţiile legii. 
(3) Primarul reprezintă sectorul, oraşul, comuna în relaţiile cu alte 
autorităţi publice, cu persoane fizice sau juridice române sau străine, 
precum şi în justiţie. 
Art.37 (1) Primarii sectoarelor ce compun Centrul  Metropolitan 
Bucureşti îndeplinesc următoarele  atribuţii principale prevăzute de art. 
68 din Legea 215/2001: 

a) asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în 
aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a 
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ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului; dispune măsurile 
necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi 
instrucţiunilor  cu caracter normativ ale miniştrilor  şi ale celorlalţi  
conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, precum 
şi a hotărârilor Consiliului General; 

b) asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local. În 
situaţia în care apreciază că o hotărâre este ilegală, în termen de 3 
zile  de la adoptare îl sesizează pe Guvernator. 

c) pot propune consiliului local consultarea populaţiei prin 
referendum, cu privire la problemele locale  de interes deosebit. Pe 
baza hotărârii consiliului local ia măsuri pentru organizarea 
acestor consultări, în condiţiile legii; 

d) prezintă consiliului local, anual sau ori de câte ori este necesar, iar 
Consiliului General anual, informări privind starea economică şi 
socială a comunei sau a oraşului, în concordanţă cu atribuţiile ce 
revin  autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi 
informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor 
consiliului local; 

e) intocmesc proiectul bugetului local şi contul de încheiere a 
exerciţiului  bugetar şi le supune spre aprobare  consiliului local; 

f) exercită funcţia de ordonatori principali de credite; 
g) verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea şi cheltuirea  sumelor 

din bugetul local şi comunică de îndată consiliului local cele 
constatate; 

h) ia măsuri pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor, 
catastrofelor, incendiilor, epidemiilor şi epizootiilor, împreună cu 
organele specializate ale statului. În acest scop pot mobiliza 
populaţia, agenţii economici şi instituţiile publice din sector, 
acestea  fiind obligate să execute măsurile  stabilite în planurile de 
protecţie şi intervenţie elaborate pe tipuri de dezastre; 

i) asigură ordinea publică şi liniştea locuitorilor, prin intermediul 
poliţiei, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor şi unităţilor 
de protecţie civilă, care au obligaţia să răspundă solicitărilor sale, 
în condiţiile legii; 
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j) iau măsurile prevăzute de lege cu privire la desfăşurarea 
adunărilor publice; 

k) iau măsuri de intezicere sau de suspendare a spectacolelor, 
reprezentaţiilor sau a altor manifestări care contravin ordinii de 
drept ori atentează la bunele moravuri, la ordinea şi liniştea 
publică; 

l) controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor 
alimentare puse în vânzare pentru  populaţie, cu sprijinul 
serviciilor de specialitate; 

m) iau măsuri pentru prevenirea şi combaterea pericolelor provocate 
de animale, în condiţiile legii; 

n) iau măsuri pentru elaborarea planului urbanistic general al 
sectorului, oraşului, comunei şi îl supun spre aprobare consiliului 
local; asigură respectarea prevederilor planului urbanistic general, 
precum şi ale planurilor urbanistice zonale şi de detaliu; 

o) asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii 
consiliului local; 

p) asigură întreţinerea şi reabilitarea drumurilor publice, proprietate a 
comunei sau a oraşului, instalarea semnelor de circulaţie, 
desfăşurarea normală a traficului rutier şi pietonal, în condiţiile 
legii; 

q) exercită controlul asupra activităţilor din târguri, pieţe, oboare, 
locuri şi parcuri de distracţii şi ia măsuri pentru buna funcţionare a  
acestora; 

r) conduc serviciile publice locale; asigură funcţionarea serviciilor 
de stare civilă şi de autoritate  tutelară; supraveghează realizarea 
măsurilor de asistenţă şi ajutor social; 

ş) indeplinesc funcţia de ofiţer de stare civilă; 
t) emit avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin 
lege; 
ţ)propun consiliului local spre aprobare, în condiţiile legii, 
organigrama, statul de funcţii, numărul de personal şi regulamentul 
de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate; 
u) numesc şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul din 
aparatul propriu de specialitate al autorităţilor  administraţiei publice 
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locale, cu excepţia secretarului; propun consiliului local numirea şi 
eliberarea din funcţie, în condiţiile legii, a conducătorilor regiilor 
autonome, ai instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;  
v) răspund de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin 
domeniului public şi privat al sectorului, oraşului, comunei; 
x) organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate şi pune 
la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice centrale rezultatele 
acestor evidenţe; 
y) iau măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, 
industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizării malurilor 
cursurilor de apă din raza comunei sau a oraşului, precum şi pentru 
decolmatarea  văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgerii 
apelor mari. 

(2) Primarul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau de alte 
acte normative, precum şi însărcinările date de consiliul local. 
Art. 38 (1) În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de 
stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la 
recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea 
măsurilor de protecţie civilă, precum  şi a altor atribuţii stabilite prin 
lege, primarul acţionează şi ca reprezentant al statului în sectorul, în 
care a fost ales. 
(2) În această calitate primarul poate solicita, inclusiv prin intermediul 
Prefectului, în condiţiile legii, concursul şefilor serviciilor publice 
deconcentrate ale ministerelor, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi 
rezolvate prin aparatul propriu de specialitate. 
Art. 39 (1) În subordinea primarului funcţionează un corp al 
consilierilor numiţi şi eliberaţi din funcţie de primar, specialişti în 
principalele  domenii de activitate. 
(2) Consilierii nu sunt funcţionari publici; aceştia oferă primarului 
informaţiile de specialitate în principalele  domenii de activitate şi 
coordonează activitatea departamentelor de specialitate din cadrul 
primăriei. 
(3) Corpul consilierilor colaborează cu primarul pentru aducerea la 
îndeplinire a hotărârilor consiliului local, în special şi pentru realizarea 
tuturor atribuţiilor, în general. Aceştia îşi vor desfăşura activitatea pe 
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baza principiilor colegialităţii, eficienţei şi păstrării secretului 
profesional. 
(4) Pentru activitatea desfăşurată, consilierii vor primi o indemnizaţie al 
cărei cuantum va fi hotărât de consiliul local. 
Art. 40 (1) Primarul poate delega viceprimarului , prin dispoziţie emisă 
în cel mult 30 de zile de la validare, numai exercitarea atribuţiilor ce îi 
revin potrivit art. 40 alin(1) lit.j), m),p), r), v), x) şi y). 
(2) Atribuţiile de ofiţer de stare civilă pot fi delegate viceprimarului, 
secretarului sau altor funcţionari cu competenţe în acest domeniu, 
potrivit legii. 
Art. 41 (1) În exercitarea atribuţiilor sale, primarul emite dispoziţii cu 
caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai după 
ce sunt aduse la cunoştinţă publică sau după ce au fost comunicate 
persoanelor interesate, după caz. 
(2) Prevederile art. 49 şi ale art. 50 alin (2) din Legea 215/2001 se 
aplică în mod corespunzător . 
(3) Dispoziţiile art. 30 privind raportul anual al Primarului General se 
aplică în mod corespunzător şi primarilor de sectoare, oraşelor şi 
comunelor din Zona Metropolitană Bucureşti. 
  
 
 Art. 42 (1)În vederea aplicării principiului consultării, la nivelul ZMB 
funcţionează următoarele structuri: Adunarea Consultativă 
Metropolitană şi Consiliul Consultativ  Metropolitan. 
 (2) Consiliul  Consultativ Metropolitan este format  dintr-un număr de 
16 de consilieri (cei 5 membrii ai fiecarei dintre cele trei consilii de 
specialitate la care se adauga presedintele metropolitan). 
(3) Consiliul  Consultativ Metropolitan al zonei Metropolitane 
Bucuresti – Ilfov are in componenta sa trei consilii de specialitate: 
(a) Consiliul politic – formata din 5 consilieri generali alesi prin vot 
astfel: trei consilieri generali dintre care unul detine si functia de 
Vicepresedinte metropolitan alesi de Consiliul General al Municipiului 
Bucuresti si doi consilieri generali dintre care unul detine si functia de 
Vicepresedinte metropolitan alesi de Consiliul Judetean Ilfov. 
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(b) Consiliul economico-social - formata din 5 consilieri generali 
desemnati astfel: Camera de Comert si Industrie Bucuresti si Camera de 
Comert si Industrie Ilfov desemneaza cate un consilier general, 
Asociatiile Patronale/ profesionale ale Oamenilor de Afaceri 
desemneaza doi consilieri generali iar al cincilea consilier este desemnat 
de Asociatia de Mediu. 
(c) Consiliul tehnic – formata din 5 consilieri generali desemnati astfel: 
ahitectul sef al judetului Ilfov si arhitectul sef al Municipiului Bucuresti 
desemneaza cate un consilier general, Catedra de Urbanism din cadrul 
Universitatii de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu” desemneaza un 
consilier general, Uniunea Arhitectilor din Romania desemneaza un 
consilier general iar al cincilea consilier general desemnat de 
Inspectoratul de disciplina in Constructii. 
 
(4) Se infiinţează Adunarea Consultativă a Metropolitană având rolul de 
a exprima punctele de vedere referitoare la dezvoltarea metropolitană. 
(5) Adunarea Consultativă este formata din primari, prefecţi, 
parlamentari din Zona Metropolitană Bucureşti-Ilfov. 
(6) Adunarea Consultativă este convocată de către primarul general, 
care este de drept presedintele Consiliul  Consultativ Metropolitan, o 
dată pe an. 
 
 

Secţiunea a 8-a 
Prefectul Zonei Metropolitane Bucureşti 

 
 

Art. 43 (1) În zona Metropolitană Bucureşti, Guvernul numeşte un 
reprezentant al său, cu denumirea de Prefect. 
(2) Prefectul este reprezentantul Guvernului în teritoriu şi conduce 
serviciile  publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte 
autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate din  Zona 
Metropolitană Bucureşti. 
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(3) Prefectul  Zonei Metropolitane Bucureşti poate ataca, în tot, sau în 
parte, în faţa instanţei de contencios administrativ, hotărârile adoptate 
de Consiliul General sau de consiliile  locale ale sectoarelor, oraşelor şi 
comunelor, aparţinând  Zonei Metropolitane Bucureşti precum şi 
dispoziţiile Primarului General  sau primarilor de sector, în cazul în care 
consideră aceste acte sau unele prevederi din ele ca fiind ilegale. Actul 
atacat este suspendat de drept. 
(4) Prefectul răspunde în condiţiile legii, administrativ, civil sau penal, 
după caz, la cererea autorităţilor administraţiei publice a Zonei 
Metropolitane Bucureşti ale căror acte au fost atacate, în cazul în care 
instanţa de contencios administrativ hotărăşte că actul  administrativ a 
fost  atacat în mod abuziv. 
Art. 44. (1) Prefectul este reprezentantul Guvernului în teritoriul Zonei 
Metropolitane Bucureşti. Prefectul este ajutat de 2 subprefecţi, 
corespunzător celor două structuri administrative, Centrul Metropolitan  
şi Zona Premetropolitană  
(2) Numirea şi eliberarea din funcţie a Prefectului se face prin hotărâre a 
Guvernului, în condiţiile legii. 
(3) Numirea şi eliberarea din funcţie  a  subprefecţilor se face prin 
decizie a primului-ministru, la propunerea prefectului şi a Ministerului 
Administraţiei şi Internelor. 
(4) Pe durata exercitării mandatului, raportul de muncă sau după caz, 
raportul de serviciu  la instituţiile publice, regiile autonome,  companiile 
şi societăţile naţionale, societăţile comerciale cu capital majoritar de stat 
sau care vizează funcţii incompatibile cu statutul de Prefect sau de 
subprefect, se suspendă de drept.  
Art. 45. (1) În calitate de reprezentant al Guvernului, Prefectul 
veghează ca activitatea autorităţilor locale ale Zonei Metropolitane 
Bucureşti să se desfăşoare în conformitate cu prevederile legii. 
(2) Între Prefect, pe de o parte, Consiliul General şi Primarul General şi 
consiliile locale şi primari, pe de altă parte, nu există raporturi de 
subordonare.  
Art.46. (1) Prefectul conduce activitatea serviciilor publice 
deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte autorităţi ale 
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administraţiei publice centrale şi de specialitate organizate la nivelul 
Zonei Metropolitane Bucureşti. 
(2) Numirea şi eliberarea din funcţie a conducătorilor serviciilor publice 
deconcentrate ale ministerelor, se face cu avizul conform al Guvernului, 
în condiţiile legii. În situaţii bine determinate, Prefectul îşi poate retrage 
avizul  acordat, propunând, în condiţiile legii, eliberarea din funcţie a 
conducătorului acestora.  
Art.47   (1) În calitate de reprezentant al Guvernului, Prefectul 
îndeplineşte următoarele atribuţii principale:  
   a) asigură, la nivelul Zonei Metropolitane Bucureşti, realizarea 
intereselor naţionale, aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor, a 
ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, 
precum şi a ordinii publice;  
   b) acţionează pentru realizarea în Zona Metropolitană Bucureşti, a 
obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare şi dispune măsurile 
necesare pentru îndeplinirea lor, în conformitate cu competenţele şi 
atribuţiile ce îi revin, potrivit legii;  
   c) conduce, prin compartimentele proprii de specialitate, activitatea 
serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe 
ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale;  
   d) acţionează pentru asigurarea climatului de pace socială, menţinerea 
unui contact continuu cu toate nivelurile instituţionale şi sociale, 
acordând o atenţie constantă prevenirii tensiunilor sociale;  
   e) stabileşte, împreună cu autorităţile administraţiei publice 
metropolitane şi locale, priorităţile de dezvoltare teritorială;  
   f) verifică legalitatea actelor administrative adoptate sau emise de 
autorităţile administraţiei publice locale şi metropolitane, cu excepţia 
actelor de gestiune;  
   g) asigură, împreună cu autorităţile şi organele abilitate, pregătirea şi 
aducerea la îndeplinire, în condiţiile stabilite prin lege, a măsurilor de 
apărare care nu au caracter militar, precum şi a celor de protecţie civilă;  
   h) dispune, în calitate de preşedinte al Comitetului metropolitan 
pentru situaţii de urgenţă, măsurile care se impun pentru prevenirea şi 
gestionarea acestora şi foloseşte în acest sens sumele special prevăzute 
în bugetul propriu cu această destinaţie;  
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   i) utilizează, în calitate de şef al protecţiei civile, fondurile special 
alocate de la bugetul de stat şi baza logistică de intervenţie în situaţii de 
criză, în scopul desfăşurării în bune condiţii a acestei activităţi;  
   j) dispune măsurile corespunzătoare pentru prevenirea infracţiunilor şi 
apărarea drepturilor şi a siguranţei cetăţenilor, prin organele legal 
abilitate;  
   k) asigură realizarea planului de măsuri pentru integrare europeană şi 
intensificarea relaţiilor externe;  
   l) dispune măsuri de aplicare a politicilor naţionale hotărâte de Guvern 
şi a politicilor de integrare europeană;  
   m) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu instituţii 
similare din ţară şi din străinătate, în vederea promovării intereselor 
comune.  
   (2) Prefectul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege şi de 
celelalte acte normative, precum şi însărcinările stabilite de Guvern.  
Art.48   Ca urmare a exercitării controlului asupra legalităţii actelor 
adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale sau 
metropolitane, Prefectul poate ataca în faţa instanţei de contencios 
administrativ aceste acte în termen de 30 de zile de la comunicare, dacă 
le consideră ilegale, după îndeplinirea procedurii prevăzută de legea 
administraţiei publice locale, cu excepţia celor de gestiune curentă. 
Acţiunea prin care Prefectul  sesizează instanţa de judecată este scutită 
de taxa de timbru. Actul atacat în totalitate sau prevederile din 
conţinutul unui act atacat se suspendă de drept în momentul introducerii 
acţiunii. 
Art. 49 Prefectul poate solicita Primarului General sau primarilor, după 
caz, convocarea unei şedinţe extraordinare în cazuri excepţionale care 
necesită adoptarea unor masuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau 
înlăturarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incediilor, epidemiilor 
sau epizotiilor, precum şi pentru apărarea ordinii şi liniştii publice. 
Art. 50(1) În îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, Prefectul emite 
ordine cu caracter normativ sau individual, în condiţiile legii. 
(2) Ordinele care stabilesc măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate 
sunt emise după consultarea serviciilor deconcentrate ale ministerelor şi 
ale celorlalte organe centrale din Zona Metropolitană Bucureşti şi sunt 
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contrasemnate de conducătorii acestora şi trebuie comunicate 
ministerelor de resort. Ministerele pot propune Guvernului măsuri de 
anulare a ordinelor emise de Prefect, dacă le consideră ilegale sau 
inoportune.  
(3) Prefectul poate propune ministerelor şi celorllalte autorităţi ale 
administraţiei publice centrale de specialitate măsuri pentru 
îmbunatăţirea activităţii serviciilor publice deconcentrate, organizate la 
nivelul Zonei Metropolitane Bucureşti. 
(4) Ministerele şi celelalte organe ale administraţiei centrale de 
specialitate au obligaţia să comunice Prefectului, imediat după emitere, 
ordinele şi celelalte dispoziţii cu caracter normativ pe care le transmit 
serviciilor publice deconcentrate. 
Art. 51 (1) Ordinele Prefectului care conţin dispoziţii normative devin 
executorii numai după ce au fost aduse la cunoştinţă publică sau de la 
data comunicării lor, în celelalte cazuri. 
(2) Ordinele cu caracter normativ se comunică de îndată Ministerului 
Administraţiei şi Internelor. 
(3) Ministerul Administraţiei şi Internelor poate propune Guvernului, în 
exercitarea controlului ierarhic al acestuia, anularea ordinelor emise de 
Prefect, dacă le consideră ilegale sau inoportune. 
Art. 52 (1) Prefectul deleagă subprefecţilor atribuţiile prevăzute la art. 
46 alin. 1 lit. c), d), f), ce vor fi exercitate corespunzător celor două 
structuri administrative : Centrul Metropolitan Bucureşti şi Zona 
Premetropolitană Bucureşti. 
(2) În îndeplinirea acestor atribuţii subprefecţii propun emiterea de 
ordine de către Prefect. 
(3) În absenţa Prefectului, atribuţiile acestuia vor fi exercitate de către 
unul dintre subprefecţi, desemnat prin ordin. 
Art. 53 (1) Pentru exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Prefectul are un 
aparat propriu de specilaitate, ale cărui structură şi atribuţii se stabilesc 
prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, la propunerea Ministerului Administraţiei şi 
Internelor. 
(2) Aparatul propriu de specialitate al Prefectului  are un secretar 
general, înalt funcţionar public. 
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(3) Secretarul general are studii superioare, juridice sau administrative 
şi se bucură de stabilitate în funcţie, în condiţiile legii. 
(4) Numirea şi eliberarea din funcţie a secretarului general se face de 
către Ministerul Administraţiei şi Internelor, la propunerea Prefectului, 
în condiţiile legii. Numirea se face pe bază de concurs sau de examen, 
organizat de Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu participarea 
Prefectului  sau a unuia dintre subprefecţi. Eliberarea din funcţie se 
poate face, în condiţiile legii şi la iniţiativa Ministerului Administraţiei 
şi Internelor, în baza unei anchete administrative. 
 
Art. 54 Prefectul, cei doi subprefecti ai Zonei Metropolitane Bucureşti, 
împreună cu secretarul general si cu aparatul propriu de specialitate al 
Prefectului, constituie o structura functionala cu activitate permanenţă, 
denumită Prefectura Zonei Metropolitane Bucureşti, care aduce la 
îndeplinire ordinele emise de prefect şi îl sprijină pe acesta în 
îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii.  
Art. 55 Funcţionarilor publici din aparatul propriu  de specilitate al 
Prefectului  li se aplică prevederile Statutului funcţionarilor publici. 
 

Capitolul III 
Servicii publice de interes metropolitan şi local 

Secţiunea 1 
Dispoziţii generale 

 
 
Art. 56 Autorităţile administraţiei publice de  la nivel metropolitan şi 
local veghează la buna funcţionare a pieţei serviciilor publice prin 
asigurarea concurenţei în domeniu, în vederea realizării interesului 
general. 
Art. 57 Serviciile publice de interes metropolitan se organizează şi 
funcţionează în baza următoarelor principii: 

a) continuitatea şi egalitatea de tratament; 
b) responsabilitatea faţă de cetăţeni; 
c) calitate şi securitate; 
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d) transparenţa, consultarea şi antrenarea în luarea deciziilor a 
cetăţenilor; 

e) accesibilitatea şi adaptabilitatea serviciului public, în funcţie de 
necesităţile cetăţenilor 

f) eficienţei; 
g) eficacităţii; 
h) economicităţii; 
i) dezvoltării durabile. 

Art. 58 (1) În funcţie de interesul pe care îl prezintă, la nivelul Zonei 
Metropolitane Bucureşti funcţionează servicii publice de interes 
metropolitan şi servicii publice de interes local. 
(2) Serviciile publice de interes metropolitan funcţionează sub 
autoritatea Consiliului General al Zonei Metropolitane Bucureşti. 
(3) Serviciile publice de interes local funcţionează sub autoritatea 
consiliilor locale ale sectoarelor, oraşelor şi comunelor. 
Art. 59  Serviciile publice de interes metropolitan sunt: 

a) transportul în comun de suprafaţă; 
b) transportul în comun subteran; 
c) obiectivele edilitare: reţeua stradală principală, apa şi canalizarea 

şi termoficarea; 
d) teatrele, bibliotecile şi alte instituţii de cultură ; 
e) cimitirele; 
f) Grădina Zoologică şi Gradina Botanică; 
g) Serviciile de administrare a parcurilor, gradinilor publice şi 

spaţiilor verzi. 
Art. 60 Serviciile publice de interes local sunt: 

a) administrarea reţelei stradale principale si secundare; 
b) serviciile publice de salubrizare; 
c) serviciile publice comunitare de evidenţa a persoanelor; 
d) servicii publice comunitare pentru situaţii de urgenţă; 
e) educaţia şi învăţământul preuniversitar; 
f) serviciul de cadastru şi consultanţă agricolă; 
g) asistenţă şi protecţia socială. 

Art. 61 Gestiunea serviciilor publice poate fi  directă sau gestiune 
delegată. 
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Art. 62 (1)Consiliul general şi consiliile locale pot contracta prin 
licitaţie, organizată în condiţiile legii, efectuarea de lucrări şi servicii de 
utilitate publică, în limita sumelor stabilite prin bugetul Zonei 
Metropolitane Bucureşti sau a bugetului local. 
(2) Centrul metropolitan are dreptul de a face investiţii pe întreg 
teritoriu Zonei Metropolitane  Bucureşti – Ilfov.   
Art. 63 Lucrările de construcţii şi reparaţii de interes public, finanţate 
din bugetul metropolitan  sau din cele locale, se execută numai pe baza 
unor  documentaţii tehnico-economice avizate sau aprobate de Consiliul 
General sau, după caz, de consiliile locale, pe bază de licitaţie publică, 
în condiţiile  prevăzute de lege. 

 
Secţiunea a 2-a : 

Organizarea şi funcţionarea serviciilor 
publice de interes metropolitan şi local 

 
Art. 64 (1) Transportul în comun de suprafaţă va fi gestionat de o regie 
autonomă de interes metropolitan şi de operatori individuali, în regim de 
maxi-taxi, în baza unor licenţe de transport eliberate de Consiliul 
General al Zonei Metropolitane Bucureşti . 
(2) Numirea conducerii regiei se va face de către Consiliul General, care 
va hotărî şi cu privire la cuantumul fondurilor bugetare  alocate acesteia. 
(3) Transportul in comun subteran va fi gestionat de o regie autonoma 
de interes metroplitană a cărei  conducere va fi numită de Consiliul 
General.   
Art. 65 Serviciile publice de apă şi canalizare vor fi gestionate de o 
societate comercială pe acţiuni, în care acţionar principal este Consiliul 
General al Zonei Metropolitane Bucureşti. 
Art. 66 Serviciile publice de termoficare  vor fi gestionate de o societate 
comercială pe acţiuni, în care acţionar principal  este  Consiliul General 
al Zonei Metropolitane Bucureşti. 
Art. 67 Dotările sociale, culturale, cimitirele, parcurile , grădinile şi 
spaţiile verzi vor fi administrate prin servicii  publice cu personalitate  
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juridică, aflate în subordinea Consiliului General al Zonei Metropolitane 
Bucureşti. 
Art. 68 (1) Consiliul General al Zonei Metropolitane Bucureşti va 
stabili modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de interes 
metropolitan în termen de 6 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei 
legi. Hotărârea se adoptă cu majoritatea de 2/3 din numărul consilierilor 
în funcţie.  
(2) Contractele care vizează servicii publice de interes metropolitan 
aflate în derulare vor continua să fie executate de titularii de contracte, 
până la încheierea  termenelor pentru care au fost încheiate . 
Art. 69 Serviciile publice locale vor rămâne organizate şi vor continua 
să funcţioneze  potrivit legislaţiei aplicabile la data intrării în vigoare a 
prezentei legi până la data reorganizării în condiţiile prevazute de 
prezentul act normativ.  
Art. 70 (1) Patrimoniul Zonei Metropolitane Bucureşti este format din 
bunuri mobile  şi imobile apaţinând  domeniului public sau privat al 
acesteia, precum şi din drepturi şi obligaţii cu caracter patrimonial. 
(2) Patrimoniul Zonei Metropolitane Bucureşti este administrat de către 
Consiliul General al Zonei Metropolitane Bucureşti. 
Art.71. (1) Sectoarele, oraşele şi comunele componente ale Zonei 
Metropolitane Bucureşti sunt titulare ale patrimoniilor formate din 
bunurile mobile şi imobile ce aparţin domeniilor publice de interes 
local, domeniile private ale acestora, precum şi din drepturi şi obligaţii  
cu caracter patrimonial. 
(2) Patrimoniul sectoarelor, oraşelor şi comunelor este administrat de 
către consiliile locale ale acestora. 
Art. 72 Toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale 
sunt supuse inventarierii anuale. Consiliului General şi consiliilor locale 
li se prezintă anual, de către Primarul General, respectiv de către 
primarii sectoarelor, oraşelor şi comunelor, un raport asupra gestionării 
bunurilor. 
Art. 73 (1) Consiliul General şi consiliile locale  hotărăsc ca bunurile ce 
aparţin domeniului public sau privat, de interes metropolitan sau local, 
după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor 
publice, să fie concesionate sau inchiriate. Acestea hotărăsc cu privire la 



 31

cumpărarea sau vânzarea bunurilor ce fac  parte din domeniul privat, de 
interes metropolitan sau local, în condiţiile legii. 
(2) Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie publică, 
organizată în condiţiile legii. 
(3) Consiliul General şi consiliile locale pot transmite în folosinţă cu 
titlu gratuit, pe termen limitat, bunuri mobile sau imobile aflate în 
proprietate  publică sau privată metropolitană sau locală, după caz, 
persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de 
binefacere sau de utilitate publică ori servicii publice.  
(4) Donaţiile şi legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea  
Consiliului General sau, după caz, a celui local, cu votul a 2/3 din 
numărul consilierilor în funcţie. 
 

 
Capitolul IV 

Dispoziţii finale şi tranzitorii 
 
 Art. 74 Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la 
publicarea în Monitorul Oficial al României, partea I. 
Art. 75 În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii, 
Consiliul General şi consiliile locale vor adopta hotărâri prin care vor 
reglementa, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 
metropolitane şi locale şi a celorlalte instituţii de interes metropolitan 
sau local, iar Primarul General are obligaţia  de a întruni structurile 
consultative prevăzute de prezenta lege. 
Art. 76 (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă 
Capitolul V din Legea 215/2001 a administraţieipublice locale şi orice 
dispoziţii contrare ei. 
(2) Dispoziţiile legale anterioare referitoare la Municipiul Bucureşti, vor 
fi interpretate în sensul că ele se referă la Zona Metropolitană Bucureşti. 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera Deputaţilor 
în forma iniţială, în condiţiile articolul 75 alineatul (2) teza     a III-a din 
Constituţia României, republicată. 
  
 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
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