
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 
L E G E 

 
    
 pentru modificarea şi completarea Legii 215/2001 privind 
administraţia publică locală 
 

 
 Camera Deputaţilor  adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 Art. I. - Articolul 57, alin. (3) prevăzut în „CAPITOLUL III 
Primarul şi viceprimarul” din Legea 215/2001 privind administraţia 
publică locală, publicată în Monitorul Oficial Partea I, Nr. 123, se 
modifică după cum urmează: 
 
 Art. 57. - (1) Comunele, oraşele şi municipiile au câte un primar şi 
un viceprimar, iar municipiile reşedinţă de judeţ au un primar şi                       
2 viceprimari, aleşi în condiţiile legii. 
  (2) Viceprimarul este subordonat primarului şi înlocuitorul de drept 
al acestuia, care îi poate delega atribuţiile sale. 
  (3)Viceprimarul este ales cu votul majorităţii consilierilor locali în 
funcţie, din rândul consilierilor locali ai partidului politic, alianţei 
politice sau aluniţei electorale caic a obţinui cel mai bun scor electoral. 
 
 Art. II - La articolul 57, după alin. (3) prevăzut în „CAPITOLUL 
III Primarul şi viceprimarul” din Legea 215/2001 privind administraţia 
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publică locală, publicată în Monitorul Oficial Partea I, Nr. 123, se 
introduce un nou alineat, respectiv alin. (4) ce va avea următorul 
conţinut: 
 (4) În municipiile reşedinţă de judeţ, viceprimarii sunt aleşi cu 
votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, din rândul consilierilor 
locali corespunzător primelor două partide politice, alianţe politice sau 
alianţe electorale care au obţinut cel mai bun scor electoral. 
 
 Art. III. - Articolul 72, alin. 1,2,3,4 prevăzut în „CAPITOLUL III 
Primarul şi viceprimarul” din Legea 215/2001 privind administraţia 
publică locală, publicată în Monitorul Oficial Partea I, Nr. 123, se 
modifică după cum urmează: 
 
 Art. 72. - (1) În caz de vacanţă a funcţiei de primar, precum şi în 
caz de suspendarea din funcţie a acestuia, atribuţiile ce îi sunt conferite 
prin prezenta lege vor fi exercitate de drept de viceprimar sau, după caz, 
de viceprimarul reprezentant al partidului politic, alianţei politice sau 
alianţei electorale care a obţinut cel mai bun scor electoral, desemnat de 
consiliul local cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie. 
  (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), consiliul local poate delega, 
prin hotărâre, din rândul membrilor săi, un consilier local care va 
îndeplini temporar atribuţiile viceprimarului. 
  (3) În situaţia în care sunt suspendaţi din funcţie, în acelaşi timp, 
atât primarul, cât şi viceprimarul, consiliul local deleagă un consilier 
local din rândul consilierilor locali ai partidului politic, alianţei politice 
sau alianţei electorale care a obţinut cel mai bun scor electoral, care va 
îndeplini atât atribuţiile primarului, cât şi pe cele ale viceprimarului, 
până la încetarea suspendării. 
 
 Art. IV. - Articolul 91, alin. (2), lit. a) prevăzut în „CAPITOLUL 
IV Consiliul judeţean” din Legea 215/2001 privind administraţia publică 
locală, publicată în Monitorul Oficial Partea I, Nr. 123, se modifică după 
cum urmează: 
 
 Art. 91. 
 (2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), consiliul 
judeţean: 
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 a) alege, din rândul consilierilor judeţeni corespunzător primelor 
două partide politice, alianţe politice sau alianţe electorale care au 
obţinut cel mai bun scor electoral, 2 vicepreşedinţi; 
 
 

SECŢIUNEA a 4-a 
Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean 

 
 
 Art. IV. - Articolul 101, alin. (1), lit. a) prevăzut în „CAPITOLUL 
IV Consiliul judeţean” din Legea 215/2001 privind administraţia publică 
locală, publicată în Monitorul Oficial Partea I, Nr. 123, se modifică după 
cum urmează: 
 
 Art. 101. - (1) Consiliul judeţean alege dintre membrii săi                     
2 vicepreşedinţi. 
 (2) Vicepreşedinţii se aleg cu votul majorităţii consilierilor judeţeni 
în funcţie din rândul consilierilor primelor două partide politice, alianţe 
politice sau alianţe electorale care au obţinut cel mai bun scor electoral. 
 
 Art. 107. - (1) În cazul suspendării preşedintelui, atribuţiile acestuia 
vor fi exercitate de unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de consiliul 
judeţean prin votul secret al majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie. 
 (2) În celelalte cazuri de absenţă a preşedintelui atribuţiile sale vor 
fi exercitate, în numele acestuia, de unul dintre vicepreşedinţi, desemnat 
de preşedinte prin dispoziţie. 
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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 
 
 

Roberta Alma Anastase 
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