
Ordonan[a de urgenfi nr. 5712019 privind Codul administrativ

SECTIUNEA a2-a Rqluf si atributiile prirnarului
ARTICOLUL 1 54 -Rqlul- prir-narqlui
(1) Primarul asigurd respectarea drepturilor ;i libertS!ilor fundamentale

ale cet}lenilor, a prevederilor Constitufiei, precum 9i punerea in aplicare a

legilor, a decretelor Pre;edintelui RomAniei, a ordonanlelor 9i hotirArilor

Guvernului, a hotirArilor consiliului local. Primarul dispune misurile

necesare gi acordd sprijin pentru aplicarea ordinelor ;i instrucliunilor cu

caracter normativ ale minigtrilor, ale celorlalli conducdtori ai autoritSlilor

administraliei publice centrale, ale prefectului, a dispoziliilor

pre;edintelui consiliului judelean, precum ;i a hotS16rilor consiliului

judelean, in condi!iile legii.

(2) Pentru punerea in aplicare

actele previzute la alin. (L),

specia litate.

(3) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe

compartimente funclionale incadrate cu funclionari publici 9i personal

co ntractua l.

(a) Primarul conduce institu!iile publice de interes local, precum 9i

serviciile publice de interes local.

(5) Primarul participd la ;edinlele consiliului local gi are dreptul sa ?;i

exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor ?nscrise pe

ordinea de zi, precum ;i de a formula amendamente de fond sau de formi
asupra oriciror proiecte de hotirSri, inclusiv ale altor iniliatori. Punctul de

vedere al primarului se consemneazS, tn mod obligatoriu, in procesul-

verbal al ;edinlei.

(6) Primarul, ?n calitatea sa de autoritate publicd executivd a

administraliei publice locale, reprezinti unitatea administrativ- teritorialS

in relaliile cu alte autoritSli publice, cu persoanele fizice sau juridice

rom6ne ;i striine, precum ;i in justilie.

a activitS!ilor date in competenla sa prin

primarul are in subordine un aparat de



ARTICOLUL L55- Atributii!e primarului
(1) Primaru I ?ndeplinegte urmdtoarele categorii principale de atribulii:

a) atribulii exercitate in calitate de reprezentant al statului, ?n condiliile
legii;

b) atribu!ii referitoare la rela!ia cu consiliul local;

c) atributii referitoare la bugetul local al unitS]ii administrativ- teritoriale;

d) atribulii privind serviciile publice asigurate cetSlenilor, de interes local;

e) alte atribu!ii stabilite prin lege.

(2) in temeiul alin. (1) lit. a), primarul:

a) ?ndeplinegte funclia de ofiler de stare civilS gi de autoritate tutelari gi

asigurd funclionarea serviciilor publice locale de profil;

b)?ndepline;te atribulii privind organizarea gi desfS;urarea alegerilor,
referendumu lui ;i a recensimAntului;

c) indepline;te alte atribulii stabilite prin lege.

(3)in exercitarea atribuliilor prevdzute la alin. (1) lit. b), primarul:

a) prezinti consiliului local, in primul trimestru al anului, un raport anual
privind starea economic5, socialS 5i de mediu a unitSlii administrativ-
teritoriale, care se publici pe pagina de internet a unitStii administrativ-
teritoriale in condiliile legii;

b) participi la ;edinlele consiliului local ;i dispune mdsurile necesare
pentru pregStirea ;i desfSturarea ?n bune condilii a acestora;

c) prezintS, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte gi informari;

d) elaboreazd, in urma consultarilor publice, proiectele de strategii privind
starea economicS, socialS si de mediu a unitSlii administrativ-teritoriale,
le publicd pe site-ul unitilii administrativ- teritoriale gi le supune aprobirii
consiliului local.

(a) in exercitarea atribu!iilor previzute la alin. (1) lit. c), primarul:



a) exerciti funclia de ordonator principal de credite;

b) intocmegte proiectul bugetului unitSlii administrativ- teritoriale gi

contul de incheiere a exerciliului bugetar gi le supune spre aprobare
consiliului local, in condiliile gi la termenele previzute de lege;

c) prezinti consiliului local informiri periodice privind execulia bugetarS,

in condi!iile legii;

d) ini!iaz5, in condiliile legii, negocieri pentru contractarea de

imprumuturi ;i emiterea de titluri de valoare ?n numele unititii
ad m in istrativ-teritoria le;

e) verificS, prin compartimentele de specialitate, corecta inregistrare
fiscalS a contribuabililor la organul fiscal teritorial, at6t a sediului social
principal, c6t;i a sediului secundar.

(5) in exercitarea atribuliilor previzute la alin. (1) , primarul:

a) coordoneazi realizarea serviciilor publice de interes local, prin

intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor
prestatoare de servicii publice gi de utilitate publici de interes local;

b) ia misuri pentru prevenirea gi, dupi caz, gestionarea situaliilor de

u rgen!5;

c) ia mdsuri pentru organizarea executirii gi executarea ?n concret a

activitS!ilor din domeniile prevdzute la art. 129 alin. (5) ;i {Z};

d) ia mdsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenlei statistice, inspecliei
gi controlului furnizdrii serviciilor publice de interes local prevSzute la art.
129 alin. (6) ti {Z), precum ;i a bunurilor din patrimoniul public ;i privat al

u nitS!ii ad m inistrativ- teritoria le;

e) numegte, sanclioneazd gi dispune suspendarea, modificarea gi

incetarea raporturilor de serviciu sau, dupi caz, a raporturilor de munc5,
in conditiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate,
precum si pentru conducitorii institutiilor 5i serviciilor publice de interes
local;



f) asigurd elaborarea planurilor urbanistice previzute de lege, le supune

aprobdrii consiliului local gi aclion eazd pentru respectarea prevederilor
acestora;

g) emite avizele, acordurile gi autorizaliile date in competenla sa prin lege

;i alte acte normative, ulterior verificlrii gi certificirii de citre
compartimentele de specialitate din punctul de vedere al regularitSlii,
legalitSlii ;i de ?ndeplinire a cerinlelor tehnice;

h) asiguri realizarea lucrarilor ;i ia misurile necesare conformlrii cu

prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeani
in domeniul protecliei mediului 9i gospodlririi apelor pentru serviciile
furn izate cetSlen ilor.

(6) Primarul desemneazi funclionarii publici anume imputernicili si duci
la indeplinire obligaliile privind comunicarea citaliilor ;i a altor acte de
procedurS, in condiliile Legii nr. 13512A1A, cu modificdrile gi completirile
u lterioare.

(7) Pentru exercitarea corespunzdtoare a atribuliilor sale, primarul
colaboreazi cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor gi ale

celorlalte organe de specialitate ale administraliei publice centrale din
unitSlile administrativ- teritoriale, precum gi cu autoritSlile administraliei
publice locale si judetene.

(8) Numirea conducitorilor instituliilor publice de interes local, respectiv
ai serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului sau

examenului organizat potrivit procedurilor ;i criteriilor aprobate de
consiliul local la propunerea primarului, in condiliile pirlii a Vl-a titlul ll
capitolul Vl sau titlul lll capitolul lV, dupd caz.

ARTICOLUL 156- Atributiile primarului in calitate de reprezentant al
statului

(1) in exercitarea atribuliilor de autoritate tutelard si de ofiler de stare
civilS, a sarcinilor ce ?i revin din actele normative privitoare la



recens5mAnt, la organizarea gi desfSgurarea alegerilor, la luarea mdsurilor

de proteclie civilS, precum;i a altor atribulii stabilite prin lege, primarul
aclioneazd ;i ca reprezentant al statului in comuna, in oragul sau in

(2) in aceastd calitate, primarul poate solicita prefectului, in condiliile
legii, sprijinul conducStorilor serviciilor publice deconcentrate ale

ministerelor 9i ale celorlalte organe de specialitate ale administraliei
publice centrale din unit5lile administrativ-teritoriale, daci sarcinile ce ii
revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.

ARTICOLUL 1,57- Delesarea atributiilor
(1) Primarul poate delega, prin dispozifie, atribuliile ceii sunt conferite de

lege gi alte acte normative viceprimarului, secretarului general al

u n itdlii/su bd iviziu n ii ad m in istrativ- terito ria le, con d ucdtorilor
compartimentelor funclionale sau personalului din aparatul de

specialitate, administratorului public, precum gi conduc5torilor
institu!iilor ;i serviciilor publice de interes local, in funclie de
competenlele ce le revin in domeniile respective.

(2) Dispozilia de delegare trebuie s5 prevadS perioada, atribuliile delegate

5i limitele exercitirii atribu!iilor delegate, sub sancliunea nulitSlii.
Dispozilia de delegare nu poate avea ca obiect toate atribuliile previzute
de lege ?n sarcina primarului. Delegarea de atributii se face numai cu

informarea prealabila a persoanei cireia i se deleagi atribuliile.

(3) Persoana cdreia i-au fost delegate atribulii in condi!iile alin.

l1l;i (2) exerciti pe perioada delegdrii atribuliile func!iei pe care o deline,
precum gi atribuliile delegate; este interzisi subdelegarea atribuliilor.

(4) Persoana cSreia i-au fost delegate atribulii ?n condiliile alin.

l].);i {2) rSspunde civil, administrativ sau penal, dupi caz, pentru faptele
slv6rgite cu incSlcarea legiiin exercitarea acestor atributii.


