
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 

privind Statutul aleşilor locali  

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

Articol unic. – Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 

locali publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 912 din  

7 octombrie 2004, Partea I, cu modificările şi completările ulterioare,  

se modifică şi se completează după cum urmează: 

 

1. Art. 16. (1) În toate cazurile de încetare înainte de termen  

a mandatului de primar sau de preşedinte al consiliului judeţean 

prefectul emite un ordin prin care constată încetarea mandatului 

primarului sau al preşedintelui consiliului judeţean. 
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(2) Ordinul va avea la bază un referat semnat de secretarul 

comunei, al oraşului sau al judeţului precum şi actele din care rezultă 

motivul legal de încetare a mandatului. 

 

2. Art. 17. (1) Primarul sau preşedintele consiliului judeţean pot 

demisiona, anunţând în scris consiliul local, respectiv consiliul judeţean, 

şi prefectul. La prima şedinţă a consiliului, preşedintele de şedinţă ia act 

de această situaţie, care se consemnează în procesul-verbal şi devin 

aplicabile dispoziţiile art. 16. 

(2) Prefectul ia act prin ordin de demisia primarului sau a 

preşedintelui consiliului judeţean. Ordinul prefectului, împreună cu un 

extras din procesul-verbal al şedinţei, se înaintează Ministerului 

Administraţiei şi Internelor, care va propune Guvernului stabilirea datei 

desfăşurării alegerilor pentru un nou primar sau preşedinte al consiliului 

judeţean. 

(3) Prevederile art. 11 alin. (1) se aplică şi în cazul primarului şi 

al preşedintelui consiliului judeţean. 

(4) Primarul sau preşedintele consiliului judeţean se află în 

imposibilitatea exercitării mandatului în situaţiile în care nu se poate 

prezenta efectiv la primărie, respectiv la Consiliul Judeţean, din motive 

de sănătate sau din alte cauze, chiar dacă acestea nu îi sunt imputabile. 

Prevederile art. 11 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. 

(5) În cazurile prevăzute la art. 15 alin. 2 lit. e) – g), încetarea 

mandatului poate avea loc numai după rămânerea definitivă şi, după caz, 

irevocabilă a hotărârii judecătoreşti. 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera 

Deputaţilor în forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III-a din 

Constituţia României, republicată. 

 
 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

Eugen Nicolicea 


