Parlamentul României - Lege nr. 140/2017 din 16 iunie 2017

Legea nr. 140/2017 pentru modificarea art. 128 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru
modificarea art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul
aleşilor locali
În vigoare de la 23 iunie 2017
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 461 din 20 iunie 2017. Nu există
modificări până la 23 iunie 2017.
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I. - Articolul 128 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie
2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea
următorul cuprins:
" Art. 128. (1) Consilierii locali sau judeţeni, după caz, primarii,
viceprimarii, primarul general al municipiului Bucureşti şi viceprimarii, primarii
şi viceprimarii subdiviziunilor administrativ-teritoriale, preşedinţii şi
vicepreşedinţii consiliilor judeţene, secretarii unităţilor administrativ-teritoriale
şi personalul din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului
judeţean răspund, după caz, contravenţional, administrativ, civil sau penal
pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii.
(2) Primarul, preşedintele consiliului judeţean, preşedintele de şedinţă al
consiliului local şi al municipiului Bucureşti, precum şi persoana împuternicită
să exercite această funcţie, prin semnare, învestesc cu formulă de autoritate
executarea actelor administrative emise sau adoptate în exercitarea atribuţiilor
care le revin potrivit legii.
(3) Aprecierea necesităţii şi oportunitatea adoptării şi emiterii actelor
administrative aparţin exclusiv autorităţilor deliberative, respectiv executive şi
nu pot face obiectul controlului altor autorităţi. Întocmirea rapoartelor
prevăzute de lege, contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate şi
semnarea notelor de fundamentare angajează răspunderea administrativă,
civilă sau penală, după caz, a semnatarilor, în cazul încălcării legii, în raport
cu atribuţiile specifice.
(4) Actele autorităţilor administraţiei publice locale angajează, în condiţiile
legii, răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a funcţionarilor
şi personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului, respectiv
al consiliului judeţean care, cu încălcarea prevederilor legale fundamentează,
din punct de vedere tehnic şi al legalităţii, emiterea sau adoptarea lor sau
contrasemnează ori avizează, după caz, pentru legalitate, aceste acte.
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(5) Actele autorităţilor administraţiei publice locale aprobate sau emise fără
a fi fundamentate, semnate, contrasemnate sau avizate din punct de vedere
tehnic sau al legalităţii, produc efecte juridice depline, iar în cazul producerii
unor consecinţe vătămătoare este angajată exclusiv răspunderea juridică a
semnatarilor.
(6) Refuzul funcţionarilor publici şi al personalului contractual din aparatul de
specialitate al primarului, respectiv al consiliului judeţean de a semna,
respectiv de a contrasemna ori aviza actul administrativ, precum şi
eventualele obiecţii cu privire la legalitate se fac în scris, în termen de 3 zile
lucrătoare de la data primirii actului, şi se înregistrează într-un registru special
destinat acestui scop.
(7) Persoanele prevăzute la alin. (6) care refuză să semneze, respectiv să
contrasemneze ori să avizeze sau care prezintă obiecţii cu privire la legalitate,
fără acoperire susţinută de temeiuri juridice, răspund administrativ, civil sau
penal, după caz, în condiţiile legii."
Art. II. - Articolul 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie
2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea
următorul cuprins:
" Art. 55. - Aleşii locali răspund, în condiţiile legii, administrativ, civil sau
penal, după caz, pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin,
în condiţiile legii."
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României,
republicată.
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