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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENATUL CAMERA DEPUTATILOR

LEGE
pentru modificarea i^i completarea

Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorita^ilor administratiei publice locale, 
pentru modificarea Legii administratiei publice nr. 215/2001, precum §i pentru 

modificarea §i completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic.- Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor publice locale, 

pentru modificarea Legii administratiei publice nr. 215/2001, precum si pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul ale§ilor locali, publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 349 din 20 mai 2015, cu modificarile si 

completarile ulterioare, se modifica §i se coiiipleteaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 101 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:

„(2) Este declarat ales primar candidatul care a intrunit majoritatea voturilor valabil 

exprimate.

Daca niciunul dintre candida^i nu a obfinut majoritatea voturilor valabil exprimate, 

fapt care se consemneaza in procesul-verbal incheiat de biroul electoral de circumscriptie.
(3)



se organizeaza al doilea tur de scrutin, in termen de doua saptamani de la primul tur, la 

care vor participa doar primii doi candidati in ordinea numarului de voturi obtinute.

(4) Un al doilea tur de scrutin se organizeaza si in caz de balotaj intre mai multi 

candidati la funclia de primar, la care participa toti candidafii aflati in aceasta situatie.

Dupa organizarea celui de-al doilea tur de scrutin, este declarat ales primar 

candidatul care a obtinut cel mai mare numar de voturi.

(6) In caz de balotaj in cel de-al doilea tur, se va organiza un nou tur de scrutin, in 

termen de doua saptamani de la cel de-al doilea tur.”

(5)

2. Articolul 101 ’ se modifica §i va avea urmatorul cuprins:

„(2) Este declarat ales pre§edinte al consiliului judejean candidatul care a intrunit 

majoritatea voturilor valabil exprimate.

(3) Daca niciunul dintre candidati nu a intrunit majoritatea voturilor valabil exprimate, 

fapt care se consemneaza in procesul-verbal incheiat de biroul electoral de circumscriptie, 

se organizeaza al doilea tur de scrutin, in termen de doua saptamani de la primul tur, la 

care vor participa doar primii doi candidati in ordinea numarului de voturi obtinute.

(4) Un al doilea tur de scrutin se organizeaza §i in caz de balotaj intre mai multi 

candidati la functia de pre^edinte al consiliului jude^ean, la care participa toti candidatii 

aflati in aceasta situatie.

(5) Dupa organizarea celui de-al doilea tur de scrutin, este declarat ales pre§edinte al 

consiliului judejean candidatul care a obtinut cel mai mare numar de voturi.

(6) In caz de balotaj in cel de-al doilea tur, se va organiza un nou tur de scrutin, in 

termen de doua saptamani de la cel de-al doilea tur.”

Articolul 102 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„In cazul in care intervine balotajul intre cei 2 candidati la functia de primar sau de 

pre^edinte al consiliului judetean, intre care s-a desfasurat cel de-al doilea tur de scrutin.



iar unul dintre ace^tia decedeaza sau se afla in imposibilitatea de a mai participa la cel de

al tur de scrutin, nu vor mai avea loc alegeri, biroul eleetoral de circumscriptie 

declarandu-1 primar sau, dupa caz, pre§edinte al consiliului judetean, pe celalalt 
eandidat.”

Aceasta lege a fast adoptata de Parlamentul Romdniei, cu respectarea 

prevederilor art. 75 p ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romdniei.
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