
EXPUNERE DE MOTIVE

Alesul local se bucură de protecţia legii în exercitarea mandatului său, ceea ce presupune 
asigurarea condiţiilor legale pentru participarea la activităţile autorităţilor administraţiei publice 
locale din care face parte, în calitate de reprezentant al colectivităţii locale, în interesul căreia a 
fost ales, respectiv la şedinţele consiliului local/judeţean şi al comisiilor de specialitate ale 
acestora.

Intrarea în vigoare a Codului administrativ (OUG 57/2019) a adus reglementări specifice şi 
în privinţa modalităţii în care primarul, autoritatea executiva a administraţiei publice locale, intră 
în exerciţiul de drept al mandatului, ceea ce implică depunerea jurământului prevăzut de lege.

Rezultă, aşadar, că legiuitorul a limitat clar posibilitatea depunerii jurământului de către 
primar, urmărind ca aceasta ceremonie să aibă loc doar în cadrul primei şedinţe privind 
ceremonia de constituire a consiliului local (reglementată de art.116 Codul administrativ), 
existând o singură derogare, cu titlu de excepţie: depunerea jurământului în faţa judecătorului 
delegat, doar atunci când prima şedinţă privind ceremonia de constituire a consiliului local nu are 
loc in termen de 60 de zile de la data alegerilor.

După intrarea în vigoare a Codului Administrativ, în urma alegerilor locale, au apărut însă 
situaţii obiective în care candidatul declarat câştigător al alegerilor pentru funcţia de demnitate 
publică de primar, nu a putut depune jurământul prevăzut de lege în prima şedinţă privind 
ceremonia de constituire a consiliului local, această şedinţă desfaşurându-se însă conform 
prevederilor şi termenelor prevăzute de art. 116 raportat la art. 114 din Codul Administrativ, 
aşadar nefiind incidenţa nici soluţia de excepţie a depunerii jurământului de către primar în faţa 
judecătorului delegat, aşa cum este reglementată de teza finala a art. 150 alin.(l) din Codul 
administrativ.

In practică, astfel de situaţii au apărut spre exemplu din cauza prelungirii definitivării 
validării mandatului primarului, conform procedurii art. 149 din Codul Administrativ, în 
contextual exercitării căii de atac a apelului prevăzut de alin.4 şi următoarele ale acestui text 
normativ sau din cauza altor situaţii obiective care în esenţă nu au permis candidatului declarat 
câştigător al funcţiei de primar să participe la prima şedinţă ceremonială de constituire a 
Consiliului local şi să depună jurământul în această şedinţă.

întrucât textul art. 150 alin.{l) din Codul administrativ prevede, ca excepţie de la 
depunerea jurământului de către primar în şedinţa ceremonială de constituire a Consiliului local, 
depunerea jurământului în faţa judecătorului delegat doar dacă această şedinţă ceremonială nu a 
avut loc în termen de 60 de zile de la data alegerilor locale, apare o neclaritate cu privire la 
procedura ce trebuie urmată în situaţia în care prima şedinţă ceremonială, sus menţionată, a avut 
loc în interiorul acestui termen dar candidatul declarat câştigător al funcţiei de primar nu a putut 
depune jurământul în aceasta şedinţă.

Situaţiile de excepţie mai sus descrise au condus la conturarea necesităţii modificării 
textului legal al art. 150 alin.(l) din Codul administrativ, în vederea asigurării unei prevederi 
legale clare, lipsite de echivoc, care să permită aplicarea legii tuturor situaţiilor juridice ce ar 
putea intra sub incidenţa acesteia.

în primul rând, apare ca necesară înlocuirea formulei “fw prima şedinţă privind 
ceremonia...” folosită în actuala reglementare a textului legal, întrucât, conform art. 116 din 
Cod, poate exista şi o a doua astfel de şedinţă ceremonială, neexistând o raţiune pentru care să fie 
restrânsă posibilitatea ca primarul să depună jurământul doar la “prima şedinţă...”, formula “în 
şedinţa...” fiind astfel preferabilă.



In al doilea rând, pentru a respecta voinţa legiuitorului care a conceput o singura excepţie 
privind procedura de depunere a jurământului primarului, în sensul că dacă nu se realizează în 
şedinţa ceremonială de constituire a Consiliului local, atunci să fie depus jurământul în faţa 
judecătorului delegat, opinăm în sensul că sfera de incidenţă a excepţiei să fie adaptată tuturor 
situaţiilor incidente în aplicarea legii, adaugându-se ipotezei limitative “...în cazul în care 
şedinţa privind ceremonia...nu are loc în termen de 30 de zile..” şi cazul când există alte motive 
temeinice care nu au permis primarului să depună acest jurământ, deşi şedinţa ceremonială, 
vizată de normă, a avut loc în termen legal.

Considerăm, de asemenea, că, în contextul reglementării acestei situaţii de excepţie 
privind depunerea jurământului în faţa judecătorului delegat, pe lângă conturarea mai clară şi 
cuprinzătoare a situaţiilor de incidenţa a excepţiei, este necesar a se stabili cu claritate si dacă 
încheierea pronunţată de judecătorul delegat este supusă vreunei căi de atac.

Opinăm în sensul introducerii menţiunii că încheierea judecătorului delegat prin care se 
ia act de depunerea jurământului este definitivă, adică nu este supusă nici unei căi de atac.

Potrivit art. 457 C.proc.civ., hotărârile judecătoreşti (denumirea include şi încheierile) 
sunt supuse numai căilor de atac prevăzute de lege, dispoziţie care consacră principiul legalităţii 
căilor de atac.

Numai în procedura de validare a mandatelor de consilieri locali şi a primarului. Codul 
administrativ a prevăzut în mod expres apelul ca şi cale de atac în art. 114 alin. (6) şi art. 149 
alin. (4) din Codul administrativ.

Există distincţia între hotărâri şi încheieri ale instanţelor de judecată care sunt pronunţate 
fără drept de apel şi acelea care nu sunt supuse niciunei căi de atac. în cazul primelor, potrivit 
art. 483 C.proc.civ., ele sunt supuse recursului, iar în cazul celorlalte, prin voinţa legiuitorului, 
nu sunt supuse niciunei căi de atac.

încheierea privind depunerea jurământului de către primar, în condiţiile art. 150 din 
Codul administrativ este pronunţată în condiţiile art. 527 si urm CPC.

In speţă însă, în aplicarea art. 150 alin.(l) din Codul administrativ, judecătorul delegat, 
în camera de consiliu, doar ia act de îndeplinirea unui ceremonial, a unei formalităţi a depunerii 
jurământului.în aceste condiţii, este justificată pronunţarea unei încheieri definitive, fără cale de 
atac.

Depunerea jurământului de către primar semnifică intrarea în exercitarea mandatului. De 
aceea, considerăm că verificarea întrunirii condiţiilor tezei de excepţie a art. 150 alin.(l) din 
Codul administrativ trebuie realizată cu celeritate de către judecătorul delegat, nepresupunând o 
complexitate deosebită, mandatul fiind deja validat, iar incidenţa căilor de atac specifice 
procedurii contencioase conducând la crearea unei incertitudini privind efectele juridice ale 
activităţilor desfăşurate de către primar după pronunţarea încheierii judecătorului delegat, în 
condiţiile în care încheierile pronunţate în procedura necontencioasa au caracter executoriu. 
Aşadar, opinăm că pronunţarea unei încheieri definitive asigură toate garanţiile pentru corecta 
aplicare a legii.

Faţă de aceste consideraţii, propunem dezbaterea şi adoptarea prezentei propuneri 
legislative pentru modificarea art.150 alin.(l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ.
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