
ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

                                                             P R O C E S - V E R B A L

                                                                Nr. 517889/21.10.2020

Încheiat, 21 octombrie 2020, în ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului

local al municipiului Cluj-Napoca, județul Cluj.

Domnul Mircea Abrudean, prefectul județului Cluj, îi invită pe participanții la ședința

privind  ceremonia  de  constituire  a  Consiliului  local  al  municipiului  Cluj-Napoca  să  asculte

intonarea Imnului de Stat al României. 

În  conformitate  cu  dispozițiile  art.  116  din  O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul

administrativ,  cu modificările  și  completările  ulterioare,  Prefectul județului  Cluj,  dl.  Mircea

Abrudean, a convocat prin Ordinul nr. 394/19.10.2020 ședința privind ceremonia de constituire

a Consiliului  local  al  municipiului Cluj-Napoca pentru data de  21 octombrie 2020, ora 10,

întrucât,  din  numărul  total  de  27  de  consilieri  locali  stabilit  prin  Ordinul  Prefectului

județului Cluj nr. 246 din 15.07.2020, pentru Consiliul local  al municipiului Cluj-Napoca, au

fost validate mandatele unui număr de 26 de consilieri  locali, prin  Încheierea civilă nr.

9978/2020 din data de 19 octombrie 2020, pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca, fiind astfel

întrunite  condițiile  legale  pentru  convocarea  ședinței  privind  ceremonia  de  constituire  a

consiliului local.

În  baza  prevederilor  art.  116  alin.  (3)  din  O.U.G.  nr.  57/2020  privind  Codul

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, secretarul general al municipiului Cluj-

Napoca, doamna jr. Aurora Roșca,  prin  Convocatorul înregistrat sub nr. 515220/3/305 în

data de 20.10.2020, a comunicat consilierilor locali, ale căror mandate au fost validate, data și

ora ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca,

convocată prin Ordinul Prefectului Județului Cluj nr. 394 din data de 19.10.2020.

La ședință participă: 

 domnul Mircea Abrudean, prefectul județului Cluj; 

 domnul Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca;

 domnul Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj; 

 liderii de grup: Dan Ștefan Tarcea, Oláh Emese, Alexandra Oană și Anca

Ciubăncan;

 doamna Aurora Roșca, secretarul general al municipiului Cluj-Napoca; 

 domnul  Dumitru  Bobină,  șeful  Serviciului  Relații  cu  consiliul  și

administrație locală; 



 domnul Ovidiu Valeriu Florian, din partea P.N.L.,  consilierul local cel

mai în vârstă, asistat de domnul Rácz Levente, din partea U.D.M.R. și de doamna Fugel

Edina,  din partea U.D.M.R., cei mai tineri consilieri locali; 

 consilierii locali validați prin Încheierea civilă nr. 9978/2020 din data de

19 octombrie 2020, pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca: 

 1. Domnul Tarcea Dan Ștefan – apartenența politică P.N.L.; 

 2. Domnul Moisin Radu-Marin – apartenența politică P.N.L.; 

 3. Domnul Florian Ovidiu-Valeriu – apartenența politică P.N.L.; 

 4. Domnul Gliga Florin-Valentin – apartenența politică P.N.L.; 

 5. Domnul Rațiu Radu-Florin – apartenența politică P.N.L.; 

 6. Doamna Pop Loredana –apartenența politică P.N.L.; 

 7. Domnul Vișan Ovidiu-Vasile – apartenența politică P.N.L.; 

 8. Domnul Constantea Radu-Mihai – apartenența politică P.N.L.; 

 9. Domnul Găbudean Călin-Marcel – apartenența politică P.N.L.; 

 10. Domnul Vaida Ovidiu – apartenența politică P.N.L.; 

 11. Domnul Moldovan Ionuț Daniel – apartenența politică P.N.L.; 

 12. Domnul Covaliu Bogdan-Florin – apartenența politică P.N.L.; 

 13. Domnul Chira Beniamim-Marius – apartenența politică P.N.L.; 

 14. Domnul Irimie Andrei – apartenența politică P.N.L.; 

 15. Doamna Ibrányi Flavia-Mihaela – apartenența politică P.N.L.; 

 16. Doamna Oană Alexandra – apartenența politică Alianța U.S.R. PLUS; 

 17. Domnul Hossu Sergiu-Horia – apartenența politică Alianța U.S.R. PLUS; 

 18. Doamna Cristian Adriana – apartenența politică Alianța U.S.R. PLUS; 

 19. Domnul Boloveschi Radu-Mihai – apartenența politică Alianța U.S.R. PLUS; 

 20. Domnul Ionescu Dinu – apartenența politică Alianța U.S.R. PLUS;

 21. Doamna Oláh Emese – apartenența politică U.D.M.R.; 

 22. Domnul Rácz Béla-Gergely – apartenența politică U.D.M.R.; 

 23. Domnul Rácz Levente-Zsolt – apartenența politică U.D.M.R.; 

 24. Doamna Fugel Edina – apartenența politică U.D.M.R.;

 25. Doamna Ciubăncan Anca-Florinela – apartenența politică P.S.D.

 Din numărul total de 26 de consilieri locali, ale căror mandate au fost validate de către

Judecătoria Cluj-Napoca,  sunt prezenți  25 de consilieri  locali,  declaraţi  aleşi  la data de 27

septembrie 2020 și validați conform dispozițiilor art. 114  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul

administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  de către Judecătoria Cluj-Napoca, prin

Încheierea nr. 9978/19.10.2020. Domnul  Marius Sorel Jurja, din partea P.N.L., este  absent

motivat. 



Astfel, ședința este deschisă de prefectul județului Cluj, domnul Mircea Abrudean, care

dă  citire  Ordinului  Prefectului  nr.  394 din  data  de  19.10.2020 de  convocare  a  consilierilor

declarați aleși în ședința privind ceremonia de constituire a consiliului local, prezentând:

-  numărul consilierilor  locali  stabiliți  prin  Ordinul  nr.  213  din  15.07.2020  al  Prefectului

Județului Cluj, acesta fiind de 27;

- numărul consilierilor locali validați de Judecătoria Cluj-Napoca, prin Încheierea nr. 9978 din

data de 19.10.2020, acesta fiind de 26;  

- numărul de consilieri validați, prezenți, acesta fiind de 25;

- numărul de consilieri validați, absenți, acesta fiind de unu;

-  scopul  şedinţei:  depunerea  jurământului  de  către  primar,  consilierii  locali  și  constituirea

Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, urmare a alegerilor autorităţilor publice locale din

data de 27.09.2020;

- lucrările şedinţei de constituire, conform prevederilor art. 116 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019

privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  și  completările  ulterioare  și  că  şedinţa  privind

ceremonia  de constituire este condusă de cel mai în vârstă consilier local prezent, asistat de doi

consilieri locali, dintre cei mai tineri.

Din  informațiile  primite  de  la  doamna  Aurora  ROȘCA,  secretarul  general  al

municipiului Cluj-Napoca, rezultă că  cel mai în vârstă consilier local este dl. Marius Sorel

JURJA, din partea P.N.L., însă acesta este absent motivat. Următorul în ordinea vârstei

este domnul Ovidiu Valeriu FLORIAN, din partea P.N.L., iar cei mai tineri consilieri locali

sunt: domnul  RÁCZ Levente-Zsolt, din partea U.D.M.R. şi doamna FUGEL Edina, din

partea U.D.M.R.

În  aceste  condiţii,  cei  trei  consilieri  locali  preiau  conducerea  lucrărilor  şedinţei  de

constituire.

Domnul Ovidiu Valeriu FLORIAN, următorul cel mai în vârstă dintre consilierii locali,

dă citire Încheierii Judecătoriei Cluj-Napoca nr. 9978/19.10.2020.

Prin  Încheierea  civilă  nr.  9978/2020,  Judecătoria  Cluj-Napoca  dispune  validarea

mandatelor  de  consilier  local  pentru  Consiliul  local  al  municipiului  Cluj-Napoca  pentru

următorii candidați declarați aleși: 

1. Domnul Tarcea Dan Ștefan – apartenența politică P.N.L.; 

2. Domnul Moisin Radu-Marin – apartenența politică P.N.L.; 

3. Domnul Florian Ovidiu-Valeriu – apartenența politică P.N.L.; 

4. Domnul Gliga Florin-Valentin – apartenența politică P.N.L.; 

5. Domnul Jurja Marius-Sorel – apartenența politică  P.N.L.; 

6. Domnul Rațiu Radu-Florin – apartenența politică P.N.L.; 

7. Doamna Pop Loredana –apartenența politică P.N.L.; 

8. Domnul Vișan Ovidiu-Vasile – apartenența politică P.N.L.; 

9. Domnul Constantea Radu-Mihai – apartenența politică P.N.L.; 



10. Domnul Găbudean Călin-Marcel – apartenența politică P.N.L.; 

11. Domnul Vaida Ovidiu – apartenența politică P.N.L.; 

12. Domnul Moldovan Ionuț Daniel – apartenența politică P.N.L.; 

13. Domnul Covaliu Bogdan-Florin – apartenența politică P.N.L.; 

14. Domnul Chira Beniamim-Marius – apartenența politică P.N.L.; 

15. Domnul Irimie Andrei – apartenența politică P.N.L.; 

16. Doamna Ibrányi Flavia-Mihaela – apartenența politică P.N.L.; 

17. Doamna Oană Alexandra – apartenența politică Alianța U.S.R. PLUS; 

18. Domnul Hossu Sergiu-Horia – apartenența politică Alianța U.S.R. PLUS; 

19. Doamna Cristian Adriana – apartenența politică Alianța U.S.R. PLUS; 

20. Domnul Boloveschi Radu-Mihai – apartenența politică Alianța U.S.R. PLUS; 

21. Domnul Ionescu Dinu – apartenența politică Alianța U.S.R. PLUS; 

22. Doamna Oláh Emese – apartenența politică U.D.M.R.; 

23. Domnul Rácz Béla-Gergely – apartenența politică U.D.M.R.; 

24. Domnul Rácz Levente-Zsolt – apartenența politică U.D.M.R.; 

25. Doamna Fugel Edina – apartenența politică U.D.M.R.; 

26. Doamna Ciubăncan Anca-Florinela – apartenența politică P.S.D.

Totodată, invalidează mandatul de consilier local pentru Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca  pentru  domnul  Cuibus  Valentin-Claudiu,  ținând  cont  de  declarația  acestuia  de

renunțare. 

Domnul  Rácz  Levente-Zsolt,  unul  dintre  cei  doi  mai  tineri  consilieri  locali,  invită

consilierii locali prezenți, declaraţi aleşi, ale căror mandate au fost validate, să depună, potrivit

art.  117  alin.  (1)  din  O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  și

completările ulterioare, următorul jurământ în limba română:

 „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în

puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Cluj-Napoca. Aşa să îmi

ajute Dumnezeu!”. 

 Jurământul a fost depus după următoarea  procedură: domnul Rácz Levente-Zsolt, unul

dintre cei doi mai tineri  consilieri  locali,  a invitat,  citind, în ordine alfabetică,  pe consilierii

locali prezenți să depună jurământul, iar aceștia s-au prezentat pe rând, în faţa mesei special

amenajate, pe care se află un exemplar din  Constituţia României şi Biblia. Consilierul a pus

mâna dreaptă atât pe Constituţie, cât şi pe Biblie, şi a dat citire jurământului, după care a semnat

jurământul de credinţă, imprimat pe un formular special, în două exemplare originale. 

Un exemplar al jurământului, se păstrează la dosarul de constituire. Cel de-al doilea a

fost înmânat consilierului local.

Consilierii locali,  prezenți,  validați  prin Încheierea nr. 9978 din data de 19.10.2020 a

Judecătoriei Cluj-Napoca, au depus jurământul, în următoarea ordine: 

1. Domnul Boloveschi Radu-Mihai    apartenența politică Alianța U.S.R. PLUS;

2. Domnul Chira Beniamim-Marius   apartenența politică P.N.L.;



3. Doamna Ciubăncan Anca-Florinela apartenența politică P.S.D.;

4. Domnul Constantea Radu-Mihai     apartenența politică P.N.L.;

5. Domnul Covaliu Bogdan-Florin      apartenența politică P.N.L.;

6. Doamna Cristian Adriana                apartenența politică Alianța U.S.R. PLUS;

7. Domnul Florian Ovidiu-Valeriu      apartenența politică P.N.L.;

8. Doamna Fugel Edina                       apartenența politică U.D.M.R.;

9. Domnul Găbudean Călin-Marcel    apartenența politică P.N.L.;

10. Domnul Gliga Florin-Valentin        apartenența politică P.N.L.;

11. Domnul Hossu Sergiu-Horia           apartenența politică Alianța U.S.R. PLUS;

12. Doamna Ibrányi Flavia-Mihaela     apartenența politică P.N.L.;

13. Domnul Ionescu Dinu                     apartenența politică Alianța U.S.R. PLUS;

14. Domnul Irimie Andrei                     apartenența politică P.N.L.;

15. Domnul Moisin Radu-Marin           apartenența politică P.N.L.;

16. Domnul Moldovan Ionuț Daniel     apartenența politică P.N.L.;

17. Doamna Oană Alexandra                apartenența politică Alianța U.S.R. PLUS;

18. Doamna Oláh Emese                       apartenența politică U.D.M.R.;

19. Doamna Pop Loredana                    apartenența politică P.N.L.;

20. Domnul Rácz Béla-Gergely            apartenența politică U.D.M.R.;

21. Domnul Rácz Levente-Zsolt           apartenența politică U.D.M.R.;

22. Domnul Rațiu Radu-Florin              apartenența politică P.N.L.;

23. Domnul Tarcea Dan Ștefan             apartenența politică P.N.L.;

24. Domnul Vaida Ovidiu                     apartenența politică P.N.L.;

25. Domnul Vișan Ovidiu-Vasile          apartenența politică P.N.L.

Domnul  Mircea  Abrudean,  prefectul  județului  Cluj  citește  Încheierea  civilă  nr.

9737/CC/2020. Îl felicită și îl invită să depună jurământul. 

Conform prevederilor  legale,  primarul municipiului Cluj-Napoca,  domnul Emil  BOC,

fiind validat, depune în faţa asistenţei, jurământul prevăzut de art. 117 din O.U.G. nr.  57/2019,

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Primarul citeşte textul jurământului, pe care îl semnează.

Doamna  Aurora  Roșca,  secretarul  general  al  municipiului,  alături  de  domnul  Ovidiu

Valeriu  Florian,  președintele  de  vârstă,  înmânează  primarului  un  exemplar  semnat  al

jurământului,  precum şi  semnul  distinctiv  al  calităţii  de primar,  eşarfa  în  culorile  drapelului

naţional.

Așadar,  având  în  vedere  faptul  că  prin  Ordinul  nr.  213/15.07.2020,  al  Prefectului

Județului  Cluj,  pentru  municipiul  Cluj-Napoca  a  fost  stabilit  numărul  membrilor  consiliului

local  de  27,  un  număr  de  26  de  consilieri  locali  declarați  aleși  au  fost  validați  de  către



Judecătoria  Cluj-Napoca  și  au  depus  jurământul,  iar  un  consilier  local  declarat  ales  a  fost

invalidat de către Judecătoria Cluj-Napoca, în persoana domnului Cuibus Valentin-Claudiu. 

Domnul Mircea Abrudean, prefectul județului Cluj îi felicită pe consilierii locali și îi

mulțumește  domnului  Emil  Boc,  primarul  municipiului  Cluj-Napoca  pentru  colaborarea,  în

special în combaterea pandemiei pe plan local și județean.  

Domnul  Emil  Boc,  primarul  municipiului  Cluj-Napoca mulțumește  pentru  încrederea

acordată; își dorește menținerea municipiului Cluj-Napoca pe primul loc, în ceea ce privește

sănătatea  și  calitatea  vieții;  arată  că  va  fi  deschis  la  toate  ideile  și  propunerile  care  îi  vor

înaintate; subliniază că trăim vremuri dificile în care trebuie să fim uniți. 

Domnul Ovidiu Valeriu Florian, președintele de vârstă, îi felicită pe consilierii locali și îi

oferă cuvântul doamnei Aurora Roșca, secretarul general al municipiului Cluj-Napoca. 

Doamna  Aurora  Roșca,  secretarul  general  al  municipiului  Cluj-Napoca,  aduce  la

cunoștința primarului  și a consilierilor  locali  actele  normative care reglementează obligațiile

aleșilor locali astfel cum sunt reglementate prin  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

OUG  nr.  24/2008  privind  accesul  la  propriul  dosar  și  deconspirarea  Securității,  Legea  nr.

176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea

şi  completarea  Legii  nr.  144/2007  privind  înfiinţarea,  organizarea  şi  funcţionarea  Agenţiei

Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative și

prin Legea  nr.  161/2003 privind unele  măsuri  pentru  asigurarea  transparenței  în  exercitarea

demnităților  publice,  a  funcțiilor  publice  și  în  mediul  de afaceri,  prevenirea  și  sancționarea

corupției, cu modificările și completările ulterioare.

Conform actelor normative antemenționate, aleșii locali au următoarele obligații: 

- de a depune în termen de 30 de zile de la data numirii sau a alegerii în funcție ori de

la data începerii activității, declarațiile de avere și declarațiile de interese, potrivit art.

229 OUG nr.  57/2019 coroborat  cu art.  4  alin.  1  și  art.  5  lit.  g  din Legea nr.

176/2010;

- de  a  depune  declarația  pe  propria  răspundere  prevăzută  la  art.  5  din  OUG  nr.

24/2008, cu privire la calitatea de lucrător sau de colaborator al Securității;

- de  a  respecta  regimul  incompatibilităților  stabilite  pentru  primar,  viceprimar  și

consilierii locali prin art. 87, 88, 89, 90 și 91 din Legea nr. 161/2003 privind unele

măsuri  pentru  asigurarea  transparenței  în  exercitarea  demnităților   publice,  a

funcțiilor  publice  și  în mediul  de afaceri,  prevenirea și  sancționarea  corupției,  cu

modificările  și  completările  ulterioare.  În  cazul  existenței  unei  situații  de

incompatibilitate, legea prevede  posibilitatea alesului local de a renunţa la funcţia

deţinută  înainte  de  a  fi  numit  sau  ales  în  funcţia  care  atrage  starea  de

incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcţie.

În caz contrar, prefectul va emite un ordin prin care constată încetarea de drept a



mandatului de ales local la data împlinirii termenului legal de 15 zile, la propunerea

secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale;

- de a  respecta  regimul  conflictelor  de interese  prevăzute  de  art.  76 din  Legea  nr.

161/2003 precum și de art. 228 din OUG nr. 57/2019 în privința consilierilor locali. 

• Declarațiile de avere și de interese, prevăzute de Legea nr. 176/2010 privind integritatea în

exercitarea  funcţiilor  şi  demnităţilor  publice,  pentru  modificarea  şi  completarea  Legii  nr.

144/2007 privind  înfiinţarea,  organizarea  şi  funcţionarea  Agenţiei  Naţionale  de  Integritate,

precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative 

În termen de 30 de zile de la data numirii sau a alegerii în funcţie ori de la data începerii

activităţii, consilierii judeţeni, consilierii locali, primarul și viceprimarii, au obligația să depună

la persoana responsabilă cu implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi

declaraţiile  de  interese,  Declaraţia  de  avere  şi  Declaraţia  de  interese.  (art.  229  OUG nr.

57/2019 coroborat cu art. 4 alin. 1 și art. 5 lit. g din legea nr. 176/2010)

•  Declarația  pe  propria  răspundere,  prevăzută  de  prevederilor  O.U.G.  nr.  24/2008  privind

accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

Consilierii judeţeni, consilierii locali, primarul și viceprimarii,  cu excepţia celor care la

data  de  22  decembrie  1989  nu  împliniseră  vârsta  de  16  ani,  fac  o  declaraţie  pe  propria

răspundere, în sensul că au avut sau nu calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al

acesteia (conform dips. art. 3 lit. g coroborat cu art. 5).

• Incompatibilități pentru primar și viceprimar, prevăzute de Legea nr. 161/2003 privind unele

măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi

în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

Potrivit disp. art. 227 Cod administrativ coroborat cu art. 87 din Legea nr. 161/2003, cu

modificările și completările ulterioare, 

Funcţia de primar şi viceprimar este incompatibilă cu:

a) funcţia de prefect sau subprefect;

b)  calitatea  de  funcţionar  public  sau angajat  cu contract  individual  de  muncă,  indiferent  de

durata acestuia;

c)  funcţia  de  preşedinte,  vicepreşedinte,  director  general,  director,  manager,  administrator,

membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie



la  societăţile  reglementate  de  Legea  societăţilor  nr.  31/1990,  republicată,  cu modificările  şi

completările ulterioare, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi

cele financiare, la regiile autonome de interes naţional, la companiile şi societăţile naţionale,

precum şi la instituţiile publice, cu excepţia reprezentanţilor în adunarea generală a acţionarilor

la societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată,  cu modificările şi completările

ulterioare, a membrilor în consiliile de administraţie ale unităţilor şi instituţiilor de învăţământ

de stat sau confesionale şi ale spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice

locale sau a altor reprezentanţi  ai instituţiilor publice din subordinea unităţilor administrativ-

teritoriale sau la care unitatea administrativ-teritorială pe care o conduce deţine participaţie;

d) funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor la o

societate comercială;

e) calitatea de comerciant persoană fizică;

f) calitatea de membru al unui grup de interes economic;

g) calitatea de deputat sau senator;

h) funcţia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat sau o altă funcţie asimilată acestora;

i)  orice  alte  funcţii  publice  sau  activităţi  remunerate,  în  ţară  sau  în  străinătate,  cu  excepţia

funcţiei de cadru didactic sau a funcţiilor în cadrul unor asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii

neguvernamentale.

  

Potrivit  art.  87  alin.  1^1  din  legea  nr.  161/2003,  cu  modificările  și  completările

ulterioare:

Activitatea  desfăşurată  de  primar  şi  viceprimar,  primar  general  şi  viceprimar  al

municipiului  Bucureşti,  preşedinte  şi  vicepreşedinte  al  consiliului  judeţean,  în  calitate  de

membru al consiliului de administraţie al unei entităţi  economice din subordinea sau la care

unitatea administrativ-teritorială pe care o conduce deţine participaţie, la unităţile şi instituţiile

de  învăţământ  de  stat  sau  confesionale  şi  la  spitalele  publice  din  reţeaua  autorităţilor

administraţiei  publice  locale  sau  a  altor  reprezentanţi  ai  instituţiilor  publice  din  subordinea

unităţilor administrativ-teritoriale nu este retribuită.

Primarii  şi  viceprimarii  nu  pot  deţine,  pe  durata  exercitării  mandatului,  funcţia  de

consilier judeţean. (art. 87 alin. 2)

Primarii  şi  viceprimarii  pot  exercita  funcţii  sau  activităţi  în  domeniul  didactic,  al

cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar-artistice. (art. 87 alin. 3)

• Incompatibilități pentru funcția de consilier local, prevăzute de Legea nr. 161/2003 privind

unele  măsuri  pentru  asigurarea  transparenţei  în  exercitarea  demnităţilor  publice,  a  funcţiilor

publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei



Potrivit disp. art. 227 Cod administrativ coroborat cu art. 88 din Legea nr. 161/2003, cu

modificările și completările ulterioare, 

Funcţia  de  consilier  local  este  incompatibilă  cu  exercitarea  următoarelor  funcții  sau

calități:

    a) funcţia de primar;

    b) funcţia de prefect sau subprefect;

    c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul

propriu  al  consiliului  local  respectiv  sau  în  aparatul  propriu  al  consiliului  judeţean  ori  al

prefecturii din judeţul respectiv;

  d)  funcţia  de  preşedinte,  vicepreşedinte,  director  general,  director,  manager,  asociat,

administrator,  membru al  consiliului  de  administraţie  sau  cenzor  la  regiile  autonome  şi

societăţile  reglementate  de  Legea  nr.  31/1990,  republicată,  cu  modificările  şi  completările

ulterioare, de interes judeţean ori înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului judeţean sau la

regiile autonome şi societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare, de interes naţional care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea

administrativ-teritorială  respectivă,  cu  excepţia  reprezentanţilor  în  adunarea  generală  a

acţionarilor  la  societăţile  reglementate  de  Legea  nr.  31/1990,  republicată,  cu modificările  şi

completările ulterioare, a membrilor în consiliile de administraţie ale unităţilor şi instituţiilor de

învăţământ  de  stat  sau  confesionale  şi  ale  spitalelor  publice  din  reţeaua  autorităţilor

administraţiei  publice  locale  sau  a  altor  reprezentanţi  ai  instituţiilor  publice  din  subordinea

unităţilor administrativ-teritoriale sau la care unitatea administrativ-teritorială respectivă deţine

participaţie, în cazul consilierului local;

    e) funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor

la o societate comercială de interes local ori la o societate comercială de interes naţional care îşi

are sediul sau care deţine filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă;

    f) funcţia de reprezentant al statului la o societate comercială care îşi are sediul ori care deţine

filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă;

    g) calitatea de deputat sau senator;

    h) funcţia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat şi funcţiile asimilate acestora.

 

Potrivit disp. art. 88 alin. (1^1):

Activitatea  desfăşurată  de  consilierul  local  în  calitate  de  membru  al  consiliilor  de

administraţie  al  unei  entităţi  economice  din  subordinea  sau  la  care  unitatea  administrativ-

teritorială pe care o conduce deţine participaţie, la unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat

sau confesionale şi la spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sau

a altor reprezentanţi ai instituţiilor publice din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale nu

este retribuită. 



O persoană nu poate exercita în acelaşi timp un mandat de consilier local şi un mandat

de consilier judeţean. (art. 88 alin. 2)

    

•  Incompatibilități  comune,  prevăzute  de  Legea  nr.  161/2003  privind  unele  măsuri  pentru

asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de

afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

Calitatea de ales local este incompatibilă şi cu calitatea de acţionar semnificativ la o

societate comercială înfiinţată de consiliul local, respectiv de consiliul judeţean. (art. 89)

Incompatibilitatea există şi în situaţia în care soţul sau rudele de gradul I ale alesului

local deţin calitatea de acţionar semnificativ la unul dintre agenţii economici prevăzuţi mai sus.

Prin  acţionar  semnificativ  se  înţelege  persoana  care  exercită  drepturi  aferente  unor

acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă cel puţin 10%

din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.

 Consilierii  locali  şi  consilierii  judeţeni  care  au  funcţia  de  preşedinte,  vicepreşedinte,

director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau

cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile

comerciale  cu  capital  privat  sau  cu  capital  majoritar  de  stat  ori  cu  capital  al  unei  unităţi

administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare

de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice

locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea

ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate

de consiliile locale sau consiliile judeţene respective. Aceste prevederi se aplică și în cazul în

care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului

local. (art. 90)

Alesul local poate renunţa la funcţia deţinută înainte de a fi numit sau ales în funcţia care

atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această

funcţie. (art. 91 alin. 3 teza I)

În situaţia în care alesul local aflat în stare de incompatibilitate nu renunţă la una dintre

cele două funcţii incompatibile în termenul legal, prefectul va emite un ordin prin care constată

încetarea  de  drept  a  mandatului  de  ales  local  la  data  împlinirii  termenului  de  15  zile,  la

propunerea secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale. Orice persoană poate sesiza

secretarul unităţii administrativ-teritoriale. (art. 91 alin. 4)

• Conflicte de interese pentru primar și viceprimar, prevăzute de Legea nr. 161/2003 privind

unele  măsuri  pentru  asigurarea  transparenţei  în  exercitarea  demnităţilor  publice,  a  funcţiilor

publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

Potrivit disp. art. 76:



Primarii şi viceprimarii sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie

un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material

pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I.

Actele  administrative  emise  sau  actele  juridice  încheiate  ori  dispoziţiile  emise  cu

încălcarea acestor obligaţii sunt lovite de nulitate absolută.

• Conflicte  de interese pentru consilierii  locali,  prevăzute de O.U.G. 57/2019 privind Codul

administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Potrivit disp. art. 228 din OUG nr. 57/2019:

Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV din

Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la

emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau

participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru

sine sau pentru:

    a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv;

    b) orice persoană fizică sau juridică faţă de care alesul local are calitatea de debitor al unei

obligaţii;

    c) o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau de la care

obţine venituri;

    d) o altă autoritate din care face parte;

    e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o

plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;

    f) asociaţie sau fundaţie din care face parte.

În  exercitarea  funcţiei,  consilierul  local  aflat  în  una  dintre  situaţiile  prezentate  are

obligaţia să anunţe la începutul şedinţei  consiliului local, interesul personal pe care îl are la

adoptarea hotărârii respective, anunţ care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal

al şedinţei.

  Ulterior anunţării interesului personal, consilierul local nu mai este luat în calcul pentru

cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta şi-a anunţat interesul şi

nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri.

    Actele  administrative  emise  ori  adoptate  sau  actele  juridice  încheiate  cu  încălcarea

prevederilor  alin.  (1)  sunt  lovite  de  nulitate  absolută  în  condiţiile  Legii  nr.  176/2010,  cu

modificările şi completările ulterioare.

 Fapta aleşilor locali de a încălca prevederile legislaţia în materie privind conflictul de

interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea indemnizaţiei cu 10%

pe o perioadă de maximum 6 luni.



Toate aceste obligații sunt prezentate în mod exhaustiv în materialul anexat.

Domnul Ovidiu Valeriu Florian, preşedintele de vârstă, declară ședința închisă.

Președinte de vârstă,        Secretarul general al municipiului Cluj-Napoca,

Ing. Ovidiu Valeriu Florian       Jr. Aurora Roșca  


