Cronologia acțiunilor specifice procedurilor constituirii consiliului local și a celor depunerii
jurământului de către primar, începând cu data alegerilor locale, 27 septembrie 2020, temeiurile
juridice, precum și entitățile responsabile privind punerea în aplicare a acestora
Nr.
crt.
0

Temeiul juridic al acțiunii

Descrierea acțiunii pe scurt

1

2

Entitatea
responsabilă
3

C O N S I L I U L
1.

2.

3.

1

... Art. 121. – (1) Partidele
politice
sau
organizațiile
cetățenilor
aparținând
minorităților
naționale
confirmă,
sub
semnătura
persoanelor
din
cadrul
conducerilor
acestora,
calitatea
de
membru
a
consilierilor declarați aleși și a
supleanților, în următoarele
condiții:
a) în termen de 3 zile de la
încheierea, de către biroul
electoral de circumscripție, în
condițiile legii privind alegerea
autorităților
administrației
publice locale, a procesuluiverbal privind constatarea
rezultatului
alegerilor
și
atribuirea mandatelor;
C.A. ... Art. 121. – ... (2)
Confirmările de la alin. (1) sunt
transmise,
în
termenele
prevăzute, secretarului general
al
unității/subdiviziunii
administrativ-teritoriale.
C.A. ... Art. 121. – ... (3)
Secretarul
general
al
unității/subdiviziunii
administrativteritoriale
C.A.1

Termenul sau
intervalul de timp
4

OBSERVAȚII
privind calculul termenelor
5

L O C A L

Confirmarea calității de membru a
consilierilor locali declarați aleși și a
supleanților

Partidele politice
sau
organizațiile
cetățenilor
aparținând
minorităților
naționale

Până cel mai
târziu miercuri, 30
septembrie 2020;

C.A. ... Art. 599. – Termenele
prevăzute de prezentul cod se
calculează pe zile calendaristice,
incluzând în termen și ziua în
care el începe să curgă și ziua
când se împlinește, cu excepțiile
expres prevăzute de prezentul
cod.

Primirea confirmărilor de la partidele
politice sau organizațiile cetățenilor
aparținând minorităților naționale

Secretarul general

Până cel mai
târziu miercuri, 30
septembrie 2020;

C.A. ... Art. 599. - ...

Transmiterea confirmărilor de la
partidele politice sau organizațiile
cetățenilor aparținând minorităților
naționale la judecătorie

Secretarul general

De îndată.
Până cel mai
târziu miercuri, 30
septembrie 2020;

C.A. ... Art. 599. - ...

Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

4.

5.

transmite
de
îndată
confirmările
primite
judecătoriei în a cărei rază
teritorială se află circumscripția
electorală pentru care au avut
loc alegeri în vederea validării
mandatelor consilierilor locali
declarați aleși, în condițiile art.
114, sau a validării mandatelor
supleanților, în condițiile art.
119 sau art. 122.
Legea nr. 334/20062 ... Art. 47.
– (1) În termen de 15 zile de la
data desfășurării alegerilor,
mandatarii
financiari
coordonatori sunt obligați să
depună
la
Autoritatea
Electorală
Permanentă
rapoartele
detaliate
ale
veniturilor
și
cheltuielilor
electorale
ale
partidelor
politice, alianțelor politice,
alianțelor
electorale,
organizațiilor
cetățenilor
români aparținând minorităților
naționale și ale candidaților
independenți,
precum
și
cuantumul
datoriilor
înregistrate ca urmare a
campaniei,
însoțite
de
declarațiile prevăzute la art. 28
alin. (13).
C.A.4 ... Art. 115. – (1)
Consilierul local declarat ales
poate renunța la mandat în cel

Depunerea rapoartelor detaliate ale
veniturilor și cheltuielilor electorale,
însoțite de declarații ...

Mandatarul
financiar

Până cel mai
târziu marți, 13
octombrie 2020.

a) renunțarea la mandat prin declarație
semnată;

a) consilierul local
declarat ales;

27
septembrie
2020 –
6 octombrie 2020

C.P.C.3 ...
„Art. 181. – (1) Termenele, în
afară de cazul în care legea
dispune altfel, se calculează
după cum urmează:
..................................
2. când termenul se socotește
pe zile, nu intră în calcul ziua de
la care începe să curgă
termenul, nici ziua când acesta
se împlinește;
..................................
Dacă
ultima
lună
nu
are
zi
corespunzătoare celei în care
termenul a început să curgă,
termenul se împlinește în ultima
zi a acestei luni.
(2) Când ultima zi a unui termen
cade într-o zi nelucrătoare,
termenul se prelungește până în
prima
zi
lucrătoare
care
urmează.”
C.A. ... Art. 599. – ...

Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
4 Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
2
3

6.

7.

6

mult 10 zile de la data
desfășurării alegerilor, situație
în care comunică, în același
termen,
sub
semnătură,
decizia sa secretarului general
al
unității/subdiviziunii
administrativ- teritoriale.
(2) Secretarul general al
unității/subdiviziunii
administrativ-teritoriale
transmite judecătoriei în a cărei
rază
teritorială
se
află
circumscripția
electorală
pentru care au avut loc alegeri
și
prefectului
declarațiile
semnate de consilierii locali
declarați aleși, prevăzuți la alin.
(1), în termenul prevăzut la art.
114 alin. (4).
C.A. ... Art. 114. – (1)
Mandatele consilierilor locali
declarați aleși sunt validate în
cel mult 25 de zile de la data
desfășurării alegerilor pentru
autoritățile
administrației
publice locale de judecătoria în
a cărei rază teritorială se află
circumscripția
electorală
pentru care au avut loc alegeri,
în procedură necontencioasă,
prin încheiere pronunțată în
camera de consiliu, fără a fi
aplicabilă
procedura
de
regularizare a cererii.
C.A. ... Art. 114. – ... (3)
Consilierii locali declarați aleși
au obligația transmiterii către

b) primirea declarației;
c) transmiterea declarației la
judecătorie și la prefectul județului;

b) secretarul
general;

Validarea mandatelor consilierilor locali
declarați aleși.

Judecătoria

Până cel mai
târziu miercuri, 21
octombrie 2020.

C.A. ... Art. 599. – ...

a) transmiterea documentelor
secretarul general;

Consilierii
locali
declarați aleși

Până cel mai
târziu luni, 12
octombrie 2020.

C.A. ... Art. 599. – ... combinat cu
prevederile art. 181 alin. (2) din
C.P.C.6

la

Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

8.

secretarul
general
al
unității/subdiviziunii
administrativteritoriale
a
documentelor
doveditoare
pentru îndeplinirea condițiilor
prevăzute la alin. (2) lit. a) -e)
în cel mult 15 zile de la data
desfășurării alegerilor, pentru
care li se eliberează o
confirmare
de
primire.
Termenul de 15 zile este
termen de decădere5, caz în
care secretarul general al
unității/subdiviziunii
administrativ-teritoriale
transmite
judecătoriei
documentele care i-au fost
puse la dispoziție înăuntrul
acestui termen, precum și o
adresă prin care propune
validarea consilierilor care au
depus documentele prevăzute
la alin. (2) sau, după caz,
invalidarea consilierilor care nu
au depus aceste documente.
C.A. ... Art. 114. – ... (4)
Secretarul
general
al
unității/subdiviziunii
administrativ- teritoriale are
obligația de a transmite
judecătoriei în a cărei rază
teritorială se află circumscripția
electorală pentru care au avut
loc
alegeri
documentele
doveditoare pentru îndeplinirea
condițiilor prevăzute la alin. (2)
lit. a) - e) în termen de 2 zile de

b) eliberarea confirmării de primire a
documentelor;
c) transmiterea documentelor la
judecătorie;
d) transmiterea unei adrese prin care
propune
validarea/invalidarea
consilierilor locali declarați aleși.

Secretarul general

Transmiterea
judecătorie

Secretarul general

documentelor

la

„Când ultima zi a unui termen
cade într-o zi nelucrătoare,
termenul se prelungește până în
prima
zi
lucrătoare
care
urmează.”

Secretarul general

Până cel mai
târziu marți, 13
octombrie 2020.

C.A. ... Art. 599. – ...

Art. 2545 din C.P.C. Regimul general al termenelor de decădere - Instituirea termenului de decădere „(1) Prin lege ... se pot stabili termene de decădere pentru exercitarea unui drept sau săvârșirea unor acte unilaterale.
(2) Neexercitarea dreptului subiectiv înăuntrul termenului stabilit atrage pierderea lui, iar în cazul actelor unilaterale, împiedicarea, în condițiile legii, a săvârșirii
lor.
5

9.

10.

la
împlinirea
termenului
prevăzut la alin. (3), în vederea
validării
mandatelor
consilierilor locali declarați
aleși.
C.A. ... Art. 114. – ... (5)
Încheierea judecătoriei privind
validarea sau, după caz,
invalidarea
mandatelor
consilierilor locali cuprinde
numele consilierilor locali ale
căror mandate au fost validate
și se comunică de îndată
prefectului
și
secretarului
general al unității/subdiviziunii
administrativ-teritoriale.
În
prima zi lucrătoare ulterioară
comunicării
încheierii,
secretarul
general
al
unității/subdiviziunii
administrativ-teritoriale
informează consilierii locali
declarați aleși cu privire la
validarea
mandatelor
lor,
supleanții acestora cu privire la
invalidarea
mandatelor
consilierilor locali declarați
aleși și partidele politice sau
organizațiile
cetățenilor
aparținând
minorităților
naționale.
Încheierea
judecătoriei prin care sunt
invalidate mandatele este
comunicată și respectivilor
consilieri locali declarați aleși.
C.A. ... Art. 114. – ... (6) În
termen de 3 zile de la
comunicare, cei interesați pot
formula
apel
împotriva
încheierii
judecătoriei
de
validare sau invalidare a
mandatelor.
Apelul
se

Comunicarea încheierii
privind validarea sau,
invalidarea mandatelor
locali declarați aleși:
a) prefectului județului;
b) secretarului general

judecătoriei
după caz,
consilierilor

Judecătoria

De îndată.
Cel mai târziu
miercuri,
21
octombrie 2020.

a) informarea cu privire la validarea
mandatelor consilierilor locali declarați
aleși;
b) informarea supleanților cu privire la
invalidarea mandatelor consilierilor
locali declarați aleși;
c) informarea partidelor politice sau
organizațiilor cetățenilor aparținând
minorităților naționale;
d) comunicarea încheierii judecătoriei
prin care sunt invalidate mandatele
consilierilor declarați aleși.

Secretarul general

În prima zi
lucrătoare
ulterioară
comunicării
încheierii.
Cel mai târziu joi,
22 octombrie
2020.

Posibilitatea de a formula apel la
tribunal împotriva încheierii judecătoriei
de validare sau invalidare a
mandatelor consilierilor locali declarați
aleși.

Consilierii locali
declarați aleși.

În termen de 3
zile de la
comunicarea
încheierii.
Cel mai târziu
luni, 26 octombrie
2020.

C.A. ... Art. 599. – ...

C.A. ... Art. 599. – ... combinat
cu prevederile art. 181 alin. (2)

soluționează de tribunalul în a
cărui circumscripție se află
judecătoria care a pronunțat
încheierea în termen de 5 zile
de la depunerea apelului, în
procedură
necontencioasă,
fără a fi aplicabilă procedura de
regularizare
a
cererii,
hotărârea
fiind
definitivă.
Hotărârea se comunică de
îndată de la pronunțare
prefectului,
secretarului
general al unității/subdiviziunii
administrativ-teritoriale
și
consilierului local declarat ales.

11.

12.

7
8

din C.P.C.7... „Când ultima zi a
unui termen cade într-o zi
nelucrătoare, termenul se
prelungește până în prima zi
lucrătoare care urmează.”
Soluționarea apelului

Tribunalul

Comunicarea hotărârii:
a) secretarului general;
b) consilierului local declarat ales, în
cauză.

C.A. ... Art. 114. – ... (7)
Pronunțarea
încheierii
judecătoriei,
respectiv
pronunțarea
hotărârii
tribunalului se poate amâna, o
singură dată, cel mult 24 de
ore, iar termenul pentru
motivarea încheierii, respectiv
a hotărârii este de cel mult 48
de ore de la pronunțare.

Pronunțarea încheierii

Judecătoria

Pronunțarea hotărârii

Tribunalul

C.A. ... Art. 116. – (1) Pentru
fiecare consiliu local din județ,
prefectul convoacă consilierii
locali pentru ședința privind
ceremonia de constituire a
consiliului local în cel mult 5
zile
de
la
comunicarea
încheierii
judecătoriei
prevăzute la art. 114 alin. (5)

Convocarea consilierilor locali pentru
ședința privind ceremonia de constituire
a consiliului local

Prefectul județului,
prin ordin

În termen de 5
zile de la
depunerea
apelului.
Cel mai târziu
vineri, 30
octombrie 2020.
De îndată.
Cel mai târziu
vineri, 30
octombrie 2020.

C.A. ... Art. 599. – ...

Se poate amâna
cu cel mult 24 de
ore.
Termenul de
motivare este de
48 de ore.
Se poate amâna
cu cel mult 24 de
ore. Termenul de
motivare este de
48 de ore.
În cel mult 5 zile
de la
comunicarea
încheierii
judecătoriei.

C.P.C. ... Art. 181. – (1)
.....................................
1. când termenul se socotește
pe ore, acesta începe să curgă
de la ora zero a zilei următoare;

Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

C.A. ... Art. 599. – ...

C.P.C. ... Art. 181. – (1)
.....................................
1. când termenul se socotește
pe ore, acesta începe să curgă
de la ora zero a zilei următoare;
C.A. ... Art. 599. – ... combinat
cu prevederile art. 181 alin. (2)
din C.P.C.8... „Când ultima zi a
unui termen cade într-o zi
nelucrătoare, termenul se
prelungește până în prima zi
lucrătoare care urmează.”

13.

14.

15.

9

ori a comunicării hotărârii
tribunalului în condițiile art. 114
alin. (6) și (7), după caz, în
situația în care numărul
mandatelor de consilier local,
validate, este mai mare decât
primul număr natural strict mai
mare decât jumătate din
numărul membrilor consiliului
local stabilit potrivit art. 112.
C.A. ... Art. 116. – ... (2)
Prefectul
îi
comunică
secretarului
general
al
unității/subdiviziunii
administrativ-teritoriale data și
ora stabilite pentru ședința
privind
ceremonia
de
constituire a consiliului local, la
care
participă
prefectul,
subprefectul
sau
un
reprezentant
al
instituției
prefectului desemnat prin ordin
de către prefect. În situații
motivate,
cu
respectarea
dispozițiilor alin. (1) prefectul
poate comunica o altă dată și o
altă oră.
C.A. ... Art. 116. – ... (3)
Secretarul
general
al
unității/subdiviziunii
administrativteritoriale
comunică consilierilor locali ale
căror mandate au fost validate
data și ora ședinței privind
ceremonia
de
constituire
convocată de prefect, care are
loc la sediul consiliului local.
C.A. ... Art. 116. – ... (4)
Ședința pentru ceremonia de
constituire este condusă de cel

În cel mult 5 zile
de la
comunicarea
încheierii
judecătoriei.
Participă la ședința privind ceremonia de constituire a consiliului local:
a) prefectul; sau
b) subprefectul; sau
c) un reprezentant al instituției prefectului desemnat prin ordin de către prefect.
Comunicarea ordinului de convocare a
consilierilor locali pentru ședința privind
ceremonia de constituire a consiliului
local

Prefectul județului

Participă la ședința privind ceremonia de constituire a consiliului local și primarul
care depune jurământul.9

Comunicarea
ordinului
prefectului
consilierilor locali ale căror mandate au
fost validate

Secretarul general

Întocmirea listei nominale a
consilierilor locali în ordinea
descrescătoare a vârstei pentru

Secretarul general
sau persoana din
cadrul

Chiar dacă în
Codul
administrativ nu
este un termen
explicit,
se
impune celeritate
în
comunicare;
poate fi chiar de
îndată ce a fost
primit ordinul.
Oricând până la
data
convocării
ședinței
privind

C.A. ... Art. 599. – ...

A se vedea prevederile art. 150 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

16.

17.

18.

10

mai în vârstă consilier local al
cărui mandat a fost validat,
ajutat de doi dintre cei mai
tineri consilieri locali ale căror
mandate au fost validate.
C.A. ... Art. 116. – ... (5)
Consilierii locali ale căror
mandate au fost validate
depun jurământul prevăzut la
art. 117 în cadrul ședinței
privind
ceremonia
de
constituire a consiliului local.

C.A. ... Art. 117. – ... (1) ....
Jurământul se imprimă pe un
formular
special
și
se
semnează, în două exemplare,
de fiecare ales local.
(2)
Un
exemplar
al
jurământului se păstrează la
dosarul de constituire, iar al
doilea
se
înmânează
consilierului local ales. Dosarul
de constituire se păstrează de
către secretarul general al
unității/subdiviziunii
administrativ-teritoriale.
C.A. ... Art. 118. – ... (1)
Consiliul local este legal
constituit
dacă
numărul
consilierilor locali care au
depus jurământul în condițiile
art. 116 alin. (5) - (7) este mai
mare decât primul număr

identificarea celui mai în vârstă
consilier local, precum și a celor doi
dintre cei mai tineri.
Depunerea jurământului: „Jur să
respect Constituția și legile țării și să
fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă
în puterile și priceperea mea pentru
binele locuitorilor
comunei/orașului/municipiului/județului.
. . Așa să îmi ajute Dumnezeu!”
Formula religioasă de încheiere va
respecta libertatea convingerilor
religioase, jurământul putând fi depus
și fără formula religioasă. Jurământul
se imprimă pe un formular special și se
semnează, în două exemplare, de
fiecare ales local.
Imprimarea formularului

Emiterea ordinului prefectului județului
privind
constatarea
îndeplinirii
condițiilor legale de constituire a
consiliului
local
și comunicarea
acestuia secretarului general

Vezi art. 3 alin. (1) din anexa nr. 1 din C.A.

compartimentului
pentru
monitorizarea
procedurilor
administrative10
Fiecare consilier
local validat.

ceremonia
de
constituire
a
consiliului local

Secretarul general
sau persoana din
cadrul
compartimentului
pentru
monitorizarea
procedurilor
administrative.

Oricând până la
data
convocării
ședinței
privind
ceremonia
de
constituire
a
consiliului local

Prefectul județului

În termen de 3 zile
de
la
data
constituirii
consiliului local

C.A. ... Art. 599. – ...

natural strict mai mare decât
jumătate
din
numărul
membrilor consiliului local,
stabilit potrivit art. 112.
(2) Data constituirii consiliului
local este considerată data
desfășurării primei ședințe
privind
ceremonia
de
constituire a consiliului local,
respectiv a celei de a doua,
după caz.
(3) În termen de 3 zile de la
data constituirii consiliului
local, în condițiile alin. (2),
prefectul emite un ordin privind
constatarea
îndeplinirii
condițiilor legale de constituire
a consiliului local, care se
comunică secretarului general
al
unității/subdiviziunii
administrativ-teritoriale și se
aduce la cunoștință publică.
(4) În situația în care consiliul
local nu este legal constituit în
condițiile alin. (1), în termen de
3 zile de la împlinirea
termenului prevăzut la art. 116
alin. (6) prefectul emite un
ordin
privind
constatarea
neîndeplinirii condițiilor legale
de constituire a consiliului
local, în care se menționează
motivele
neconstituirii
acestuia.
(5)
Ordinul
prefectului
prevăzut la alin. (3), respectiv
alin. (4) prevede, dacă este
cazul, și situațiile în care este
necesară validarea mandatelor
supleanților. Ordinul prefectului
care cuprinde situațiile în care
este
necesară
validarea

19.

20.

mandatelor supleanților se
comunică judecătoriei în a
cărei rază teritorială se află
circumscripția
electorală
pentru care au avut loc alegeri,
partidelor
politice
și
organizațiilor
cetățenilor
aparținând
minorităților
naționale care au propus
candidați
și
secretarului
general al unității/subdiviziunii
administrativ-teritoriale.
C.A. ... Art. 123. – (1) După
declararea ca legal constituit,
consiliul local alege dintre
membrii săi, în termenul stabilit
prin
regulamentul
de
organizare și funcționare a
consiliului local, un președinte
de ședință, pe o perioadă de
cel mult 3 luni, care conduce
ședințele
consiliului
și
semnează hotărârile adoptate
de acesta. Președintele de
ședință se alege prin vot
deschis cu majoritate simplă,
prevăzută la art. 5, lit. ee).
C.A. ... Art. 124. – (1) După
constituire, consiliul local își
organizează
comisii
de
specialitate, pe principalele
domenii de activitate, în
termenul
stabilit
prin
regulamentul de organizare și
funcționare a consiliului local.

Alegerea președintelui de ședință și
pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii.

Secretarul general
care participă la
ședințele
consiliului local și
care asigură:
a) procedurile de
convocare a
consiliului local;
b) pregătirea
lucrărilor supuse
dezbaterii
consiliului local;11

Prima ședință a
consiliului local,
ordinară
sau
extraordinară,
după caz, este
după
primirea
ordinului
prefectului,
potrivit
prevederilor art.
118 alin. (3) din
C.A.

a)
Organizarea
comisiilor
de
specialitate;
b) elaborarea proiectului hotărârii
privind organizarea comisiilor de
specialitate;

Secretarul general
care participă la
ședințele
consiliului local și
care asigură:
a) procedurile de
convocare a
consiliului local;
b) pregătirea
lucrărilor supuse
dezbaterii
consiliului local

Se impune ca
organizarea
comisiilor
de
specialitate să
se efectueze în
prima ședință a
consiliului local,
ordinară
sau
extraordinară,
după caz.

A se vedea, cu precădere, prevederile art. 243 alin. (1) lit. a) – c) și e) – g), din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare.
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21.

22.

C.A. ... Art. 152. – (1)
Viceprimarul este subordonat
primarului și, în situațiile
prevăzute de lege, înlocuitorul
de drept al acestuia, situație în
care exercită, în numele
primarului, atribuțiile ce îi revin
acestuia.
Primarul
poate
delega o parte din atribuțiile
sale viceprimarului.
(2) Viceprimarul este ales,
prin vot secret, cu majoritate
absolută, din rândul membrilor
consiliului local, la propunerea
primarului sau a consilierilor
locali.
(3) Exercitarea votului se
face pe bază de buletine de
vot. Alegerea viceprimarului se
realizează prin hotărâre a
consiliului local.
C.A. ... Art. 142. – ... (1)
Locuitorii satelor care nu au
consilieri
locali
aleși
în
consiliile
locale
sunt
reprezentați
la
ședințele
consiliului local de un delegat
sătesc. Delegatul sătesc este
asimilat aleșilor locali.
(2) Delegatul sătesc este
ales pe perioada mandatului
consiliului local, în termen de
20 de zile de la data constituirii
acestuia, de o adunare
sătească, convocată de primar

a) Alegerea viceprimarului;
b) elaborarea proiectului hotărârii
privind alegerea viceprimarului;
c) imprimarea buletinelor de vot pentru
alegerea viceprimarului.

a) Primarul;
b) consilierii locali;
c) secretarul
general.

Alegerea
viceprimarului
poate avea loc
cel mai devreme
în prima ședință
a
consiliului
local, ordinară
sau
extraordinară,
după caz.

Convocarea adunării sătești

Primarul prin
dispoziție

Cu cel puțin 15
zile înainte de
data desfășurării
adunării sătești

C.A. ... Art. 599. – ...

cu cel puțin 15 zile înainte și
desfășurată
în
prezența
primarului sau a viceprimarului
și a secretarului general al
unității administrativ-teritoriale.
(3) Alegerea delegatului
sătesc se face cu majoritatea
voturilor celor prezenți la
această adunare, consemnată
într-un proces-verbal care se
prezintă în prima ședință a
consiliului local. La adunarea
sătească pot participa toți
cetățenii cu drept de vot din
satul respectiv.

Desfășurarea adunării sătești

a) Primarul sau
viceprimarul;
b) secretarul
general.

În termen de 20
de zile de la data
constituirii
consiliului local12.

P R I M A R U L
1.

Legea nr. 334/200613 ... Art. 47.
– (1) În termen de 15 zile de la
data desfășurării alegerilor,
mandatarii
financiari
coordonatori sunt obligați să
depună
la
Autoritatea
Electorală
Permanentă
rapoartele
detaliate
ale
veniturilor
și
cheltuielilor
electorale
ale
partidelor
politice, alianțelor politice,
alianțelor
electorale,
organizațiilor
cetățenilor
români aparținând minorităților
naționale și ale candidaților
independenți,
precum
și
cuantumul
datoriilor
înregistrate ca urmare a
campaniei,
însoțite
de

Depunerea rapoartelor detaliate ale
veniturilor și cheltuielilor electorale,
însoțite de declarații ...

Mandatarul
financiar

Până cel mai
târziu marți, 13
octombrie 2020.

C.P.C.14 ...
„Art. 181. – (1) Termenele, în
afară de cazul în care legea
dispune altfel, se calculează
după cum urmează:
..................................
2. când termenul se socotește
pe zile, nu intră în calcul ziua de
la care începe să curgă
termenul, nici ziua când acesta
se împlinește;
..................................
Dacă ultima lună nu are zi
corespunzătoare celei în care
termenul a început să curgă,
termenul se împlinește în ultima
zi a acestei luni.
(2) Când ultima zi a unui termen
cade într-o zi nelucrătoare,

Vezi art. 118 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: ,,Data constituirii
consiliului local este considerată data desfășurării primei ședințe privind ceremonia de constituire a consiliului local, respectiv a celei de a doua, după caz.”
13 Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
14 Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
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declarațiile prevăzute la art. 28
alin. (13).
2.

3.

C.A. ... Art. 149. – (1) Mandatul
primarului declarat ales este
validat în termen de 20 de zile
de
la
data
desfășurării
alegerilor de către judecătoria
în a cărei rază teritorială se află
circumscripția
electorală
pentru care au avut loc alegeri,
în procedură necontencioasă.
Validarea se realizează la
judecătorie, după depunerea
raportului detaliat al veniturilor
și
cheltuielilor
electorale,
potrivit legii privind finanțarea
partidelor
politice
și
a
campaniilor electorale, prin
încheiere
pronunțată
în
camera de consiliu, fără a fi
aplicabilă
procedura
de
regularizare a cererii.
C.A. ... Art. 149. – ... (3)
Încheierea judecătoriei privind
validarea sau, după caz,
invalidarea alegerii primarului
se comunică de îndată
prefectului
și
secretarului
general al unității/subdiviziunii
administrativ- teritoriale, care
are obligația aducerii la
cunoștință publică prin afișarea
acesteia
la
sediul
unității/subdiviziunii
administrativ- teritoriale, în
termen de cel mult 24 de ore de
la comunicare.

primarului

Judecătoria

Până cel mai
târziu vineri, 16
octombrie 2020.

Comunicarea încheierii judecătoriei
privind validarea sau, după caz,
invalidarea alegerii primarului se
comunică:
a) prefectului județului;
b) secretarului general;
Aducerea la cunoștință publică
a
încheierii judecătoriei.
Pentru afișarea la sediu, se întocmește
proces-verbal.
Notă: se publică în Monitorul Oficial
Local.15

Judecătoria

De îndată – cel
mai târziu vineri,
16
octombrie
2020.

Secretarul general
sau persoana din
compartimentul
pentru
monitorizarea
procedurilor
administrative.

În termen de cel
mult 24 de ore de
la
comunicarea
încheierii,
respectiv de la
data
primirii
încheierii
judecătoriei – cel

Validarea
mandatului
declarat ales

termenul se prelungește până în
prima zi lucrătoare care
urmează.”
C.A. ... Art. 599. – ...

C.A. ... Art. 599. – ...
combinat cu prevederile
din C.P.C. ... Art. 181. - (1)
Termenele, în afară de cazul în
care legea dispune altfel, se
calculează
după
cum
urmează:.....................................
1. când termenul se socotește
pe ore, acesta începe să curgă
de la ora zero a zilei următoare;
.....................................
(2) Când ultima zi a unui termen
cade într-o zi nelucrătoare,
termenul se prelungește până în

A se vedea prevederile art. 1 alin. (2) lit. f) și alin. (3) lit. h) din anexa nr. 1 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare, respectiv: „h) publicarea oricăror altor documente neprevăzute la lit. a) -g) și care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoștință
publică;”
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4.

C.A. ... Art. 149. – ... (4) În
termen de 2 zile de la aducerea
la cunoștință publică, cei
interesați pot formula apel
împotriva încheierii judecătoriei
de validare sau invalidare a
alegerii primarului la tribunal.

Posibilitatea de a formula apel la
tribunal împotriva încheierii judecătoriei
de validare sau invalidare a alegerii
primarului.

Persoanele
interesate.

5.

C.A. ... Art. 149. – ... (5) Apelul
se soluționează de tribunal în
termen de 5 zile de la sesizare,
hotărârea
fiind
definitivă.
Hotărârea se comunică de
îndată prefectului, secretarului
general al unității/subdiviziunii
administrativ-teritoriale,
primarului declarat ales și se
aduce la cunoștință publică.

Soluționarea apelului
Hotărârea se comunică:
a) prefectului județului;
b) secretarului general;
c) primarului declarat ales

Tribunalul
Secretarul general
sau persoana din
compartimentul
pentru
monitorizarea
procedurilor
administrative.

C.A. ... Art. 149. – ... (6)
Pronunțarea
încheierii
judecătoriei,
respectiv
pronunțarea
hotărârii
tribunalului se poate amâna, o
singură dată, cel mult 24 de
ore, iar termenul pentru
motivarea încheierii, respectiv
a hotărârii este de cel mult 48
de ore de la pronunțare.

Pronunțarea încheierii

Judecătoria

Pronunțarea hotărârii

Tribunalul

C.A. ... Art. 149. – ... (7)
Rezultatul
validării
sau
invalidării alegerii primarului se

Prezentarea rezultatului validării sau
invalidării alegerii primarului

6.

7.

Pentru afișarea la sediu, se întocmește
proces-verbal.
Notă: se publică în Monitorul Oficial
Local.16

mai târziu luni, 19
octombrie 2020.

prima
zi
urmează.”

lucrătoare

care

În termen de
două zile de la
aducerea la
cunoștință
publică.
Cel mai târziu
marți, 20
octombrie 2020.
În termen de 5
zile de la
sesizare.
Cel mai târziu
luni, 26 octombrie
2020.

C.A. ... Art. 599. – ...

Se poate amâna
cu cel mult 24 de
ore.
Termenul de
motivare este de
48 de ore.
Se poate amâna
cu cel mult 24 de
ore.
Termenul de
motivare este de
48 de ore.

C.P.C. ... Art. 181. – (1)
.....................................
1. când termenul se socotește
pe ore, acesta începe să curgă
de la ora zero a zilei următoare;

C.A. ... Art. 599. – ...
combinat cu prevederile
din C.P.C. ... Art. 181. - ... (2)
Când ultima zi a unui termen
cade într-o zi nelucrătoare,
termenul se prelungește până în
prima
zi
lucrătoare
care
urmează.”

C.P.C. ... Art. 181. – (1)
.....................................
1. când termenul se socotește
pe ore, acesta începe să curgă
de la ora zero a zilei următoare;

A se vedea prevederile art. 1 alin. (2) lit. f) și alin. (3) lit. h) din anexa nr. 1 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare, respectiv: „h) publicarea oricăror altor documente neprevăzute la lit. a) -g) și care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoștință
publică;”
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8.

prezintă în prima ședință
privind
ceremonia
de
constituire sau, după caz, întro ședință extraordinară a
consiliului local.
C.A. ... Art. 150. – (1) Primarul
depune jurământul prevăzut la
art. 117 în prima ședință privind
ceremonia de constituire a
consiliului local sau în fața
judecătorului
delegat,
în
camera de consiliu, în cazul în
care prima ședință privind
ceremonia de constituire a
consiliului local nu are loc în
termen de 60 de zile de la data
alegerilor.

Depunerea jurământului de către
primarul a cărei alegere a fost validată
se face:
a) în prima ședință privind ceremonia
de constituire a consiliului local; sau
b) în fața judecătorului delegat, în
camera de consiliu, în cazul în care
prima ședință privind ceremonia de
constituire a consiliului local nu are loc
în termen de 60 de zile de la data
alegerilor.

C.A. ... Art. 599. – ...

Secretarul general Oricând până la
sau persoana din
data convocării
compartimentul
ședinței privind
Se întocmește în două exemplare, unul pentru
ceremonia de
la primar și unul la dosarul ședinței.
monitorizarea
constituire a
procedurilor
consiliului local.
administrative.
C.A. ... Art. 150. – ... (2) Primarul care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept.
(3) După depunerea jurământului, primarul intră în exercițiul de drept al mandatului.
Imprimarea
jurământul.

9.

Primarul

formularului

privind

FOARTE IMPORTANT: Până la data ședinței privind ceremonia de constituire a consiliului local TREBUIE SĂ FIE APROBAT, de către
autoritatea deliberativă, încă în funcție, Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local; apreciez că în absența acestuia
întreaga activitate a consiliului local nou-ales va fi în afara legii.

