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242-Dispozitii generatre aplicabile secretarului general al
u nititii/su bdiviziunii administrativ-teritoriale
(1) Fiecare unitate administrativ-teritoriali gi subdiviziune administrativteritorialS a rnunicipiilor are un secretar general salarizat din bugetul local,
funclionar public de conducere, cu studii superioare juridice, administrative sau
ptiinle politice, ce asiguri respectarea principiului legalit5lii in activitatea de
emitere gi adoptare a actelor administrative, stabilitatea funcliondrii aparatului
de specialitate al primarului sau, dupd caz, al consiliului judelean, continuitatea
conducerii ;i realizarea legiturilor funclionale intre compartimentele din cadrul
acestora.
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(2) Perioada in care persoana cu studii superioare juridice sau administrative

sau ;tiinte politice ocupd funclia publici de secretar general

al

unit5!iilsubdiviziunii administrativ-teritoriale constituie vechime in specialitatea
studiilor"
{3} Secretarul general al unitSlii/subdiviziunii administrativ- teritoriale nu poate
fi so!, so[ie sau rud5 pdni la gradul al ll-lea cu primarul sau cu viceprimarul,
respectiv cu pregedintele sau vicepregedintele consiliului judelean, sub
sancliunea eliberSrii din funclie.
{4} Secretarul general al unitifii/subdiviziunii administrativ- teritoriale nu poate
f[ membru al unui partid politic, sub sancliunea destituirii din func[ie.

(5) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, incetarea raporturilor de
serviciu 9i regimul disciplinar ale secretarului general al unitSlii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale se fac in conformitate cu prevederile pirlii a Vl-a, titlul
Jl.ilerms:r'ili

la prevederile a.l,in" (5"i pentru secretarii generali ai
unit}!ilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale numi!i in condif iile art.
1"47 alir}-*lsl ti art. 186 alin. iSi, suspendarea, modificarea, incetarea

(5)

Prin excep!ie de

raporturilor de serviciu gi regimul disciplinar ale acestora se fac de cltre prefect
cu respectarea prevederilor pirlii a Vl-a, titlul ll.
ARTIC*LUl- 243-At{ihutiile se_qretaruhr-i fienera! al qnitStiils-u.bdiviziunii
id m i niggf ativ-tq_rito ria g
I

(1) Secretarul general al unit6!ii/subdiviziunii
?ndeplinegte, in condiliile legii, urmltoarele atribulii:

administrativ- teritoriale

avizeazi proiectele de hotirSri 5i contrasemneazl pentru legalitate
dispoziliile primarului, respectiv ale pregedintelui consiliului judelean,
hoti16rile corsiliului local, respectiv ale consiliuluijudelean, dupi caz;

a)

b) participi la ;edinlele consiliului local, respectiv ale consiliului judelean;
c) asiguri gestionarea procedurilor administrative privind relafia dintre consiliul

prirnar, respectiv consiliul judelean si pregedintele acestuia, precum
tntre acegtia gi prefect;
local

;i

5i

d) coordoneazfi organizarea arhivei si evidenta statistici a hotl16rilor consiliului
local ;i a dispozitiilor primarului, respectiv a hotl16rilor consiliuluijudetean si a
d ispoziliilo r pre;edintel ui consiliul ui judefean;
e) asiguri transparenla gi comunicarea citre autorit5file, instituliile publice
persoanele interesate a actelor previzute la ljl el;

gi

f) asigurE procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului
judelean, gi efectuarea lucririlor de secretariat, comunicarea ordinii de zi,
?ntocmirea procesului- verbal al Fedinlelor consiliului local, respectiv ale
consiliului judelean, gi redactarea hotirArilor consiliului local, respectiv ale
consiliuluijudelean;
g) asigura pregdtirea lucrdrilor supuse dezbaterii consiliului local, respectiv
consiliuluijudelean, gi comisiilor de specialitate ale acestuia;

a

h) poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanlei Guvernului AL
cu modificiri 9i completiri
e{#?=p_Sfi cu privire la asocia!ii gi funda}ii, aprobatd
prin Legea y; _2a61?QA3, cu modificirile gi completirile ulterioare, actul
constitutiv gi statutul asocialiilor de dezvoltare intercomunitard din care face
parte u nitatea administrativ-teritorialS in cadrul cireia funclioneazS;

i) pgate propune primarului, respectiv pregedintelui consiliului judelean
inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi a gedinlelor ordinare ale
consiliului local, respectiv ale consiliului judelean;

j) efectueazi apelul nominal 5i line evidenla participirii la gedinlele consiliului
local, respectiv ale consiliului judelean a consilierilor locali, respectiv a
consil ierilor j udeleni;

il

prezinti
k) riumirS voturile gi consemneazS rezultatul votirii, pe care
pregedintelui de ;edin!5, respectiv pregedintelui consiliului judelean sau, dupi
caz, inlocuitorului de drept al acestuia;
!)

informeazi pregedintele de gedin!5, respectiv pregedintele consiliului

.!udelean sau, dupi caz, inlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul
gi la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecirei hotirdri a consiliului local,
respectiv a consiliului judelean;
m) asigurS intocmirea dosarelor de gedinli, legarea, numerotarea paginilor,
semnarea gi gtampilarea acestora;
n) urmSrepte ca la deliberarea gi adoptarea unor hotirdri ale consiliului local,
respectiv ale consiliului judelean si nu ia parte consilierii locali sau consilierii
judeleni care se incadreazl in dispozi[iile art. 228 alin. (2\; informeazl
pregedintele de gedin!5, sau, dupl caz, inlocuitorul de drept al acestuia cu
privire la asemenea situatii si face cunoscute sanctiunile previzute de lege ?n
asemenea cazuri;
o)

certifica conformitatea copiei cu actele

un

it5!i i/su bd ivizi

un

ii a dm

i

n

istrativ-te ritoria le;

originale

din

arhiva

p) alte atribulii previzute de lege sau insirciniri date prin acte administrative
de consiliul local, de primar, de consiliuljudelean sau de pregedintele consiliului
jude{ean, dupd caz.

din Legea nr. 27312006
privind finanlele publice locale, cu modificirile ;i completirile ulterioare, in
situaliile prev6zute la art. 147 alir].. {1} gi {2}sau, dupi caz, la art. 186alin.
LLi ii lZ), secretarul general al unitS!ii/subdiviziunii administrativ-teritoriale
?ndeplinegte funclia de ordonator principal de credite pentru activitd!ile
(2) Prin derogare

de la prevederile art.

2L

curente.
(3) Secretarul general al comunei, al oragului, al municipiului, respectiv al
sulbdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului comunicl o sesizare pentru
deschiderea procedurii succesorale camerei notarilor publici, precum 9i oficiului

de cadastru ;i publicitate imobiliari, in a clrei circumscriplie

teritorialS

defunctul a avut ultimul domiciliu:
a) ?n termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, ?n situalia in care
de cesul a survenit in localitatea de domiciliu;

b) Ia data luHrii la cunoStin!5, in situalia in care decesul a survenit pe raza altei
u nitS!i adm in istrativ-teritoria le;

in a clrei raza de competen[5
teritorialS se aflS imobilele defuncfilor inscri5i in cir!i funciare infiintate ca
urmare a finalizirii inregistr5rii sistematice.
c} la data primirii sesizirii de la oficiul teritorial,

(4) Sesizarea

previzuti

la alin" {3} cuprinde:

a) numele, prenumele;i codul numeric personal ale defunctului;
b) data decesului, in form at zi,lun5, an;
c) rlata nagterii, in format zi, lun5, an;

d) ultimul domiciliu al defunctului;
e) bunurile mobile sau imobile ale defunctului inregistrate in evidenlele fiscale
sau, dupi caz, in registrul agricol;

f) date despre eventualii succesibili, in format nume, prenume gi adresa la care
se face citarea"

elin. {3} poate fi delegatS citre una sau mai rnulte
persoane care exercitS atribulii delegate de ofiler de stare civilS, prin dispozilia
primarului la propunerea secretarului general al unit5lii/subdiviziunii

(5)

Atribulia prevSzutS

a d rnr i n

istrativ- terito

la

ria le.

(6) Primarul urmiregte indeplinirea acestei atribulii de citre secretarul general
al comunei, al oragului, al municipiului, respectiv al subdiviziunii administrativteritoriale a municipiului sau, dupi caz, de citre ofilerul de stare civilS delegat,
in condi!iile alirr.l5).
(7) Neindeplinirea atribuliei previzute la alln-__j3) atrage
disciplinarS gi contravenlionalS a persoanei responsabile.
(8) Secretarii generali

sanclionarea

ai comunelor gi cei ai oragelor unde nu funclioneazd

birouri ale notarilor publici indeplinesc, la cererea pArlilor, urmltoarele acte
notariale:

pir!i, in vederea
acordirii de c6tre autorit5lile administraliei publice locale de la nivelul

a) legalizarea semniturilor de pe inscrisurile prezentate de

comunelor 5i oragelor a beneficiilor de asisten!5 sociala gi/sau serviciilor sociale;
b) legalizarea copiilor de pe inscrisurile prezentate
?nscrisurilor sub semndturi privatS.

de pIr!i, cu exceplia

