Constituirea consiliului local
Art. 28. - Consiliile locale sunt compuse din consilieri aleşi prin vot universal, egal,
direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de Legea privind alegerile
locale.
Art. 29. - (1) Numărul membrilor fiecărui consiliu local se stabileşte prin ordin al
prefectului, în funcţie de populaţia comunei sau a oraşului, raportată de Institutul
Naţional de Statistică şi Studii Economice la data de 1 ianuarie a anului în curs sau,
după caz, la data de 1 iulie a anului care precedă alegerile, după cum urmează:
Numărul locuitorilor
comunei sau ai oraşului

Numărul
consilierilor

- până la 1.500
9
- între 1.501 şi 003.000 11
- între 3.001 şi 005.000 13
- între 5.001 şi 010.000 15
- între 10.001 şi 020.000 17
- între 20.001 şi 050.000 19
- între 50.001 şi 100.000 21
- între 100.001 şi 200.000 23
- între 200.001 şi 400.000 27
- peste 400.000
31
(2) Consiliul General al Municipiului Bucureşti este compus din 55 de consilieri.
Art. 30. - (1) Calitatea de consilier este incompatibilă cu:
a) funcţia de prefect şi de subprefect;
b) calitatea de funcţionar public în aparatul propriu de specialitate al autorităţilor
administraţiei publice centrale şi locale; calitatea de funcţionar public în aparatul
propriu de specialitate al consiliului judeţean, al prefectului, al serviciilor publice de
interes local sau judeţean, al serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale
celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale; calitatea de angajat în cadrul
autorităţilor administraţiei publice locale respective sau în cadrul aparatului propriu
al prefectului din judeţul respectiv;
c) funcţia de manager sau membru în consiliul de administraţie al regiilor autonome
ori de conducător al societăţilor comerciale înfiinţate de consiliile locale sau de
consiliile judeţene;
d) calitatea de primar;

e) calitatea de senator, deputat, ministru, secretar de stat, subsecretar de stat şi cele
asimilate acestora.
(2) Incompatibilitatea intervine numai după validarea mandatului, cel în cauză
trebuind să opteze în termen de 10 zile, după care, dacă acesta nu a optat pentru
calitatea de consilier, în şedinţa de consiliu următoare preşedintele de şedinţă va
supune validării mandatul supleantului acestuia de pe lista partidului, alianţei
politice sau a alianţei electorale respective.
(3) Alte incompatibilităţi se pot stabili numai prin lege.
Art. 31. - (1) Constituirea consiliilor locale se face în termen de 20 de zile de la data
desfăşurării alegerilor. Convocarea consilierilor declaraţi aleşi, pentru şedinţa de
constituire, se face de către prefect. La şedinţa de constituire pot participa prefectul
sau reprezentantul său, precum şi primarul, chiar dacă procedura de validare a
mandatului acestuia nu a fost finalizată.
(2) Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din numărul
consilierilor aleşi. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate şedinţa se
va organiza, în aceleaşi condiţii, peste 3 zile, la convocarea prefectului. Dacă nici la
a doua convocare reuniunea nu este legal constituită, se va proceda la o nouă
convocare, de către prefect, peste alte 3 zile, în aceleaşi condiţii.
(3) În situaţia în care consiliul local nu se poate reuni nici la ultima convocare
datorită absenţei, fără motive temeinice, a consilierilor, prefectul va declara vacante,
prin ordin, locurile consilierilor aleşi care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări
anterioare, dacă aceştia nu pot fi înlocuiţi de supleanţii înscrişi pe listele de candidaţi
respective, organizându-se alegeri pentru completare, în termen de 30 de zile, în
condiţiile Legii privind alegerile locale.
(4) Ordinul prefectului prin care se declară vacante locurile consilierilor care au
lipsit nemotivat poate fi atacat de cei în cauză la instanţa de contencios administrativ
în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanţei este definitivă şi
irevocabilă.
(5) Absenţa consilierilor de la şedinţa de constituire este considerată motivată dacă
se face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizare
sau a făcut imposibilă prezenţa acestora, a unei deplasări în străinătate în interes de
serviciu sau a unor evenimente de forţă majoră.
Art. 32. - (1) Lucrările şedinţei de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă
consilier, asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri.
(2) Pentru validarea mandatelor consiliile locale aleg prin vot deschis, dintre
membrii lor, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de validare alcătuită din 3-5
consilieri.
(3) Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier şi propune
consiliului local validarea sau invalidarea mandatelor.

(4) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier numai în cazul
în care se constată încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă alegerea
consilierului s-a făcut prin fraudă electorală, constatată în condiţiile Legii privind
alegerile locale.
(5) Validarea sau invalidarea mandatelor se face, în ordine alfabetică, cu votul
deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat este
supus validării sau invalidării nu participă la vot.
Art. 33. - (1) Hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacată de
cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la
adoptare sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la comunicare.
(2) Instanţa de contencios administrativ este obligată să se pronunţe în termen de 30
de zile.
Art. 34. - (1) Consilierii ale căror mandate au fost validate depun în faţa consiliului
local următorul jurământ în limba română:
"Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bunăcredinţă, tot ceea ce stă în
puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei ".. (oraşului, judeţului).
Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"
(2) Consilierii care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de
drept.
(3) Jurământul poate fi depus şi fără formulă religioasă.
Art. 35. - În cazul în care consilierul declarat ales renunţă la mandat înainte de
validare sau refuză să depună jurământul, se supune validării mandatul primului
supleant înscris pe lista partidului politic, alianţei politice sau alianţei electorale
respective, dacă până la validarea mandatului partidele şi alianţele politice confirmă
în scris apartenenţa la partid. În cazul în care locurile rămase vacante nu pot fi
completate cu supleanţi, iar numărul de consilieri se reduce sub două treimi, se vor
organiza alegeri pentru completare, în termen de 30 de zile, în condiţiile Legii
privind alegerile locale.
Art. 36. - După validarea mandatelor şi depunerea jurământului de către cel puţin
două treimi din numărul membrilor consiliului local consilierul care a condus
şedinţa declară consiliul legal constituit.
Art. 37. - (1) După declararea ca legal constituit consiliul local alege dintre membrii
săi, prin votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie, un preşedinte de şedinţă,
pe o perioadă de cel mult 3 luni, care va conduce şedinţele consiliului şi va semna
hotărârile adoptate de acesta.
(2) Consilierul ales în condiţiile alin. (1) poate fi schimbat din funcţie la iniţiativa a
cel puţin unei treimi din numărul consilierilor, cu votul majorităţii consilierilor în
funcţie

