NOTĂ DE FUNDAMENTARE
a proiectului de hotărâre a Guvernului privind stabilirea datei alegerilor locale
parţiale pentru primari și un consiliu local în unele circumscripţii electorale
Alegerile locale sunt reglementate de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei
publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali.
Potrivit art. 10 din legea menționată, data alegerilor este duminica, aceasta fiind
stabilită prin hotărâre a Guvernului cu cel puţin 75 de zile înaintea votării. În cazul
unor alegeri parţiale, organizate în situaţiile prevăzute de Legea administrației publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
de Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările
ulterioare, data desfăşurării acestora se stabileşte cu cel puţin 35 de zile înaintea
votării.
Conform art. 126 alin. (1) din aceeași lege, odată cu data alegerilor, Guvernul
stabileşte, prin hotărâre, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne şi a Autorităţii
Electorale Permanente, calendarul acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale,
cheltuielile necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale şi
măsurile tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale.
Întrucât dispozițiile Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, ale Legii nr. 393/2004, cu modificările și completările
ulterioare, respectiv ale Legii nr. 115/2015, nu stabilesc un termen limită privind
organizarea alegerilor parțiale în cazul încetării mandatelor de primar, respectiv în
cadrul dizolvării de drept a consiliului local, rezultă că stabilirea datei acestora
reprezintă o chestiune de oportunitate, a cărei apreciere este de resortul Autorității
Electorale Permanente și al Ministerului Afacerilor Interne.
Cazurile de încetare înainte de termen a mandatului de primar și de dizolvare a
consiliului local sunt reglementate de Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.
Astfel, potrivit art. 69 alin. (2) din legea menționată, raportat la art. 15 alin. (2)
din Legea nr. 393/2004, cu modificările şi completările ulterioare, mandatul primarului
încetează de drept în următoarele situaţii:
a) demisie;
b) incompatibilitate;
c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială;
e) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă
privativă de libertate;
f) punerea sub interdicţie judecătorească;
g) pierderea drepturilor electorale;

h) pierderea, prin demisie, a calităţii de membru al partidului politic sau al
organizaţiei minorităţii naţionale pe a cărei listă a fost ales;
i) deces;
j) dacă acesta se află în imposibilitatea exercitării funcţiei datorită unei boli
grave, certificate, care nu permite desfăşurarea activităţii în bune condiţii timp de 6
luni pe parcursul unui an calendaristic;
k) dacă acesta nu îşi exercită, în mod nejustificat, mandatul timp de 45 de zile
consecutiv.
De asemenea, mandatul primarului poate înceta ca urmare a rezultatului unui
referendum local având ca obiect demiterea acestuia, organizat în condițiile legii.
Totodată, potrivit art. 55 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, consiliul local se dizolvă de drept în
următoarele situații:
a) în cazul în care acesta nu se întruneşte timp de două luni consecutiv, deşi a
fost convocat conform prevederilor legale;
b) în cazul în care nu a adoptat în 3 şedinţe ordinare consecutive nicio
hotărâre;
c) în situaţia în care numărul consilierilor locali se reduce sub jumătate plus
unu şi nu se poate completa prin supleanţi.
Conform art. 551 din același act normativ, în cazul dizolvării consiliului local
în condiţiile art. 55 alin. (1) lit. a) şi b), acesta se reconstituie din membrii supleanţi,
convocarea consilierilor supleanţi fiind făcută de către prefect. Şedinţa de reconstituire
este legal întrunită dacă la aceasta participă un număr de membri supleanţi mai mare
decât jumătate plus unu din numărul total al consilierilor din consiliul local respectiv,
prevederile art. 30 alin. (2) - (5) şi ale art. 31 - 35 din Legea nr. 215/2001 aplicându-se
în mod corespunzător.
Or, în situația în care consiliul local nu poate fi reconstituit, devin incidente
prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 115/2015.
Până în prezent, pe baza comunicărilor transmise de către instituțiile prefectului,
centralizate la nivelul Ministerul Afacerilor Interne și al Autorității Electorale
Permanente, în 17 unități administrativ-teritoriale sunt îndeplinite condițiile pentru
organizarea alegerilor locale parțiale pentru funcția de primar și într-o unitate
administrativ-teritorială sunt îndeplinite condițiile pentru organizarea alegerilor locale
parțiale pentru consiliul local după cum urmează:
I. Circumscripțiile electorale în care se organizează alegeri locale parțiale
pentru primari:
Județul Arad
Județul Botoșani
Județul Buzău
Județul Cluj

1.
2.
3.
4.

Comuna Bocsig
Comuna Nicșeni
Comuna Vernești
Comuna Călărași

Județul Constanța
Județul Gorj
Județul Hunedoara
Județul Iași
Județul Neamț
Județul Sibiu
Județul Suceava
Județul Teleorman

Județul Timiș
Județul Vaslui
Județul Vâlcea

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Comuna Pantelimon
Comuna Telești
Municipiul Deva
Comuna Balș
Comuna Dragomirești
Comuna Bîrghiș
Comuna Drăgoiești
Comuna Cervenia
Comuna Poeni
Comuna Salcia
Comuna Checea
Comuna Oșești
Comuna Vlădești

II. Circumscripția electorală în care se organizează alegeri locale parțiale
pentru consiliul local
Județul Constanța

Comuna Mereni

Prin urmare, ținând cont de prevederile legale incidente, se propune data de 5
noiembrie 2017 ca dată a alegerilor parţiale pentru primarii și consiliul local din
circumscripțiile electorale menţionate.
Având în vedere necesitatea asigurării transparenţei şi a securităţii juridice,
adoptarea de către Guvern a hotărârii privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru
alegerea primarilor în unele circumscripţii electorale urmează a fi făcută înaintea datei
începerii perioadei electorale, odată cu stabilirea calendarului acţiunilor din cuprinsul
perioadei electorale, a măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a
alegerilor locale parţiale şi a cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune
condiţii a alegerilor locale parţiale. Data începerii perioadei electorale coincide cu
momentul intrării în vigoare a hotărârii, respectiv cu data de 2 octombrie 2017.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) și ale art. 20 alin. (8) din Hotărârea
Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la
nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de
documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor
documente, în vederea adoptării/aprobării, în cazul prezentului proiect nu sunt
necesare întocmirea unui document de politici publice și avizul Ministerului Justiției.
Prezentul proiect de hotărâre a Guvernului este un act administrativ individual,
astfel încât nu sunt incidente prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1361/2006 privind
conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative
supuse aprobării Guvernului, cu modificările și completările ulterioare

În acest sens, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre a Guvernului privind
stabilirea datei alegerilor parțiale în unele circumscripții electorale.
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