Consiliul județean - extras din legea
administrației publicelocale
Capitolul VI Consiliul județean
Secţiunea 1 Constituirea consiliului județean
Articolul 170 Rolul și componența consiliului județean
(1) Consiliul județean este autoritatea administrației publice locale, constituită la nivel
județean pentru coordonarea activității consiliilor comunale, orășenești și municipale, în
vederea realizării serviciilor publice de interes județean. (2) Consiliul județean este compus din
consilieri județeni aleși în condițiile legii pentru alegerea autorităților administrației publice
locale.
Articolul 171 Numărul consilierilor județeni
(1) Numărul membrilor fiecărui consiliu județean se stabilește prin ordin al prefectului, în
funcție de numărul locuitorilor județului, conform populației după domiciliu raportate de
Institutul Național de Statistică la data de 1 ianuarie a anului în care se organizează alegerile,
după cum urmează:
Nr. crt.

Numărul locuitorilor județului

Numărul consilierilor județeni

0

1

2

1.

până la 350.000, inclusiv

30

2.

între 350.001 și 500.000

32

3.

între 500.001 și 650.000

34

4.

peste 650.000

36

(2) Consiliul județean se completează cu președintele consiliului județean, ales în condițiile
legii pentru alegerea autorităților administrației publice locale, care are drept de vot și
conduce ședințele acestuia.
(3) Funcția de președinte al consiliului județean și funcția de vicepreședinte al consiliului
județean sunt funcții de demnitate publică.

Articolul 172 Constituirea consiliului județean
Dispozițiile art. 113-122 se aplică în mod corespunzător pentru constituirea consiliului
județean, validarea mandatelor fiind realizată de tribunalul în a cărui circumscripție se află
unitatea administrativ-teritorială. Încheierea de validare sau invalidare poate fi atacată de cei
interesați la curtea de apel în a cărei circumscripție se află tribunalul.
Articolul 173 Atribuțiile consiliului județean
(1) Consiliul județean îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții: a) atribuții
privind înființarea, organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al consiliului județean,
ale instituțiilor publice de interes județean și ale societăților și regiilor autonome de interes
județean;b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială a județului; c) atribuții privind
administrarea domeniului public și privat al județului; d) atribuții privind gestionarea serviciilor
publice de interes județean;e) atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și
extern;f) alte atribuții prevăzute de lege.
(2) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), consiliul județean:a) alege din rândul
consilierilor județeni 2 vicepreședinți, la propunerea președintelui sau a consilierilor județeni; b)
hotărăște înființarea sau reorganizarea de instituții, servicii publice, societăți și regii autonome,
în condițiile legii;c) aprobă, în condițiile legii, la propunerea președintelui consiliului județean,
regulamentul de organizare și funcționare a consiliului județean, organigrama, statul de funcții,
regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al consiliului județean,
precum și ale instituțiilor publice de interes județean și ale societăților și regiilor autonome de
interes județean;d) exercită, în numele județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare
participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii.

(3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul județean:a) aprobă, la
propunerea președintelui consiliului județean, bugetul județului, virările de credite, modul de
utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar. Dispozițiile art. 129
alin. (4) se aplică în mod corespunzător;b) aprobă, la propunerea președintelui consiliului
județean, contractarea și/sau garantarea împrumuturilor, precum și contractarea de datorie
publică locală prin emisiuni de titluri de valoare în numele județului, în condițiile legii; c)
stabilește și aprobă impozite și taxe, în condițiile legii; d) adoptă strategii, prognoze și
programe de dezvoltare economico-socială și de mediu a județului sau din proprie inițiativă, pe
baza propunerilor primite de la consiliile locale; dispune, aprobă și urmărește, în cooperare cu
autoritățile administrației publice locale comunale, orășenești și municipale interesate,
măsurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora; e) stabilește, pe
baza avizului consiliilor locale ale unităților administrativ-teritoriale implicate, proiectele de
organizare și amenajare a teritoriului județului, precum și de dezvoltare urbanistică generală a
acestuia și a unităților administrativ-teritoriale componente; urmărește modul de realizare a
acestora, în cooperare cu autoritățile administrației publice comunale, orășenești sau
municipale implicate;f) aprobă documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții
de interes județean, în limitele și în condițiile legii.
(4) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), consiliul județean:a) hotărăște darea
în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosință gratuită a bunurilor
proprietate publică a județului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes județean, în
condițiile prezentului cod;b) hotărăște vânzarea, darea în administrare, concesionarea,
închirierea sau darea în folosință gratuită a bunurilor proprietate privată a județului, după caz,
în condițiile legii;c) atribuie, în condițiile legii, denumiri de obiective de interes județean.
(5) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul județean asigură, potrivit
competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de
interes județean privind:a) educația;b) serviciile sociale pentru protecția copilului, a
persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri
aflate în nevoie socială;c) sănătatea;d) cultura;e) tineretul;f) sportul;g) ordinea publică;h)
situațiile de urgență;i) protecția și refacerea mediului;j) conservarea, restaurarea și punerea în
valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice și
rezervațiilor naturale;k) evidența persoanelor;l) podurile și drumurile publice;m) serviciile
comunitare de utilitate publică de interes județean; n) turism;o) dezvoltare rurală;p) dezvoltare
economică;q) alte servicii publice stabilite prin lege.

(6) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul județean:a) sprijină, în
condițiile legii, activitatea cultelor religioase; b) emite avizele, acordurile și autorizațiile date în
competența sa prin lege;c) acordă asistență tehnică în domenii specifice, în condițiile legii,
unităților administrativ-teritoriale din județ, la cererea acestora.
(7) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), consiliul județean:a) hotărăște, în
condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu
parteneri din societatea civilă, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări,
servicii sau proiecte de interes public județean; b) hotărăște, în condițiile legii, înfrățirea
județului cu unități administrativ-teritoriale din alte țări; c) hotărăște, în condițiile legii,
cooperarea sau asocierea cu alte unități administrativ-teritoriale din țară ori din străinătate,
precum și aderarea la asociații naționale și internaționale ale autorităților administrației
publice locale, în vederea promovării unor interese comune.
(8) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) și d), consiliul județean:a) poate
asigura, în tot sau în parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui de
administrare, lucrările și fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea și funcționarea
clădirilor în care își desfășoară activitatea autorități sau instituții publice a căror activitate
prezintă un interes județean. Bunurile achiziționate pentru dotări rămân în proprietatea
județului;b) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul instituției sau autorității publice
titulare a dreptului de proprietate sau de administrare, lucrări de amenajare, dotare și
întreținere a clădirilor sau terenurilor aflate în proprietatea publică sau privată a statului, în
scopul creșterii nivelului de atractivitate turistică a unității administrativ-teritoriale, cu condiția
ca, prin acordulexprimat, titularul dreptului să permită accesul publicului în spațiile astfel
îmbunătățite pe o perioadă de minimum 5 ani. Bunurile achiziționate pentru dotări rămân în
proprietatea județului.
Articolul 174 Instituțiile publice de interes județeanPrevederile art. 130 se aplică în mod
corespunzător.
Articolul 175 Reprezentarea județului în asociațiile de dezvoltare intercomunitară și la nivelul
operatorilor regionali

Județul este reprezentat de drept în adunările generale ale asociațiilor de dezvoltare
intercomunitară și în adunările generale ale operatorilor regionali și locali de servicii
comunitare de utilități publice de către președintele consiliului județean. Președintele
consiliului județean poate delega calitatea sa de reprezentant de drept în adunările generale
unuia dintre vicepreședinții consiliului județean, secretarului general al județului,
administratorului public, precum și oricăror alte persoane din cadrul aparatului de specialitate
propriu sau din cadrul unei instituții publice de interes județean.
Articolul 176 Desemnarea consilierilor județeni de reprezentare a intereselor unității
administrativ-teritoriale
Consilierii județeni împuterniciți să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în
societăți, regii autonome de interes județean și alte organisme de cooperare sau parteneriat
sunt desemnați, prin hotărâre a consiliului județean, în condițiile legii, cu respectarea regimului
incompatibilităților aplicabil și a configurației politice de la ultimele alegeri locale. Secţiunea a 2a Funcționarea consiliului județean
Articolul 177 Mandatul consiliului județean
(1) Consiliul județean se alege pentru un mandat de 4 ani în condițiile legii privind alegerea
autorităților administrației publice locale.
(2) Mandatul consiliului județean se exercită de la data la care consiliul județean este legal
constituit până la data la care consiliul județean nou-ales este legal constituit.
(3) Mandatul consiliului județean poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau
catastrofă ori alte situații expres prevăzute de lege atunci când, datorită acestor situații, nu
pot fi organizate alegeri în condițiile alin. (1).
Articolul 178 Tipurile de ședințe ale consiliului județean
(1) Consiliul județean se întrunește în ședință ordinară cel puțin o dată pe lună, la convocarea
președintelui consiliului județean.

(2) Consiliul județean se poate întruni și în ședințe extraordinare ori de câte ori este necesar,
pentru problemele urgente, care nu pot fi amânate până la următoarea ședință ordinară, la
cererea președintelui consiliului județean sau a cel puțin unei treimi din numărul membrilor
consiliului, ori, la solicitarea prefectului, adresată președintelui consiliului județean, în cazuri
excepționale care necesită adoptarea de măsuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau
înlăturarea urmărilor calamităților, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, pentru
apărarea ordinii și liniștii publice.
Articolul 179 Convocarea ședințelor consiliului județean
(1) Convocarea consiliului județean se face în scris, prin intermediul secretarului general al
județului.
(2) Data ședinței consiliului județean precizată cu ocazia convocării este stabilită, cu
respectarea modului de calcul al termenelor procedurale, prevăzut de art. 181 din Legea nr.
134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, astfel:a) în termen de 5 zile de la data
comunicării dispoziției de convocare pentru ședințele ordinare; b) în termen de 3 zile de la data
comunicării dispoziției sau documentului de convocare pentru ședințele extraordinare.
(3) În caz de forță majoră și de maximă urgență, pentru rezolvarea intereselor locuitorilor
județului, convocarea consiliului județean, prin excepție de la prevederile alin. (2) lit. b), se
poate face de îndată.
(4) Odată cu notificarea convocării, sunt puse la dispoziție consilierilor județeni materialele
înscrise pe ordinea de zi.
(5) În situația în care președintele consiliului județean se află în imposibilitatea de a convoca
consiliul în ședință ordinară, aceasta se face de către vicepreședintele desemnat în condițiile
art. 192 alin. (1).
(6) Prevederile art. 134 se aplică în mod corespunzător.
Articolul 180 Cvorumul ședințelor consiliului județean
(1) Ședințele consiliului județean se desfășoară legal în prezența majorității consilierilor
județeni în funcție.
(2) Prezența consilierilor județeni la ședințele consiliului județean și ale comisiilor de
specialitate este obligatorie.(3) Prevederile art. 137 alin. (2)-(5) se aplică în mod corespunzător.

Articolul 181 Conducerea ședințelor consiliului județean
(1) Ședințele consiliului județean sunt conduse de președintele consiliului județean sau, în lipsa
acestuia, de vicepreședintele desemnat în condițiile art. 192 alin. (1) sau (2), după caz.
(2) În cazul în care, din motive întemeiate, lipsește și vicepreședintele desemnat în condițiile
art. 192 alin. (2), ședința este condusă de celălalt vicepreședinte sau, în cazul în care și acesta
din urmă lipsește, de un consilier județean, ales cu majoritate absolută.
(3) Prevederile art. 123 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.
Articolul 182 Adoptarea hotărârilor consiliului județean
(1) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul județean adoptă hotărâri cu majoritate
calificată, absolută sau simplă, după caz.
(2) Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri județeni, de președintele consiliului
județean, de vicepreședinții consiliului județean sau de cetățeni. Redactarea proiectelor se
face de către cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al unității administrativteritoriale și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean.
(3) Hotărârile se semnează de președinte sau, în lipsa acestuia, de vicepreședintele consiliului
județean sau consilierul județean care a condus ședința și se contrasemnează de secretarul
general al județului.
(4) Dispozițiile art. 124-127, 135, 136, 138, 139, 140 alin. (2) și (3), precum și ale art. 141
se aplică în mod corespunzător.
Secţiunea a 3-a Dizolvarea consiliului județean
Articolul 183 Situațiile de dizolvare a consiliului județean
(1) Consiliul județean se dizolvă de drept în condițiile art. 143 alin. (1).
(2) Președintele consiliului județean, vicepreședinții consiliului județean, secretarul general al
județului, prefectul sau orice altă persoană interesată sesizează instanța de contencios
administrativ cu privire la cazurile prevăzute la alin. (1). Instanța analizează situația de fapt și
se pronunță cu privire la dizolvarea consiliului județean. Hotărârea instanței este definitivă și
se comunică prefectului.

Articolul 184 Referendumul local la nivel județean
(1) Consiliul județean poate fi dizolvat prin referendum local la nivel județean, organizat în
condițiile legii. Referendumul se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens
prefectului de cel puțin 25% din numărul cetățenilor cu drept de vot, înscriși în Registrul
electoral cu domiciliul sau reședința în unitatea administrativ-teritorială.
(2) Cheltuielile pentru organizarea referendumului se suportă din bugetul județean.
(3) Referendumul local la nivel județean este organizat de o comisie, numită prin ordin al
prefectului, compusă din prefect, un reprezentant al consiliului județean desemnat prin
hotărâre a consiliului județean și un judecător de la tribunal. Secretariatul comisiei este
asigurat de instituția prefectului.
(4) Referendumul local la nivel județean este valabil dacă s-au prezentat la urne cel puțin 30%
din numărul total al locuitorilor cu drept de vot înscriși în Registrul electoral cu domiciliul sau
reședința în unitatea administrativ-teritorială. Activitatea consiliului județean încetează înainte
de termen dacă s-au pronunțat în acest sens cel puțin jumătate plus unu din numărul total al
voturilor valabil exprimate, iar rezultatul referendumului a fost validat în condițiile legii.
Articolul 185 Organizarea alegerilor după dizolvarea consiliului județean sau după validarea
rezultatului referendumului
(1) În termen de maximum 90 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești prin
care s-a constatat dizolvarea consiliului județean sau, după caz, de la validarea rezultatului
referendumului, se organizează alegeri pentru alegerea unui nou consiliu județean.
(2) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu județean se face de Guvern, la
propunerea autorităților cu atribuții în organizarea alegerilor locale pe baza solicitării
prefectului.
Articolul 186 Rezolvarea treburilor publice curente în cazul dizolvării consiliului județean
(1) Până la constituirea noului consiliu județean, problemele curente ale administrației
județului sunt rezolvate de președintele consiliului județean sau, în absența acestuia, de
secretarul general al județului care acționează pe baza unei împuterniciri speciale date de
Guvern, prin ministerul cu atribuții în domeniul administrației publice.

(2) În situația excepțională în care consiliul județean este dizolvat în condițiile art. 183 și 184
, președintele consiliului județean se află în imposibilitatea exercitării atribuțiilor sale ca
urmare a încetării sau suspendării mandatului său ori a altor situații prevăzute de lege, iar
funcția de secretar general al județului este vacantă, prefectul numește prin ordin o persoană
prin detașare, în condițiile părții a VI-a titlul II, care să exercite atribuțiile de secretar general al
județului pentru a rezolva problemele curente ale județului, până la ocuparea funcției publice
de conducere de secretar general al unității administrativ-teritoriale în condițiile legii.
(3) Persoana desemnată potrivit prevederilor alin. (2) trebuie să îndeplinească condițiile de
studii și vechime în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcției de secretar
general al unității administrativ-teritoriale prevăzute la titlul VII al prezentei părți și la partea a
VI-a titlul II.
(4) În situația prevăzută la alin. (2), prin excepție de la prevederile părții a VI-a titlul II
din prezentul cod, concursul pentru ocuparea funcției de conducere de secretar general al
județului se organizează de către instituția prefectului.
(5) Numirea în funcția de secretar general al județului se face, în situația prevăzută la alin. (2)
sau în situația în care procedura de organizare a concursului a fost demarată anterior situației
excepționale prevăzute la alin. (2), de către prefectul județului.
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