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1. Art.139 alin.(6) 
 
„(6) Consiliul local poate stabili ca unele 
hotărâri să fie luate prin vot secret. 
Hotărârile cu caracter individual cu privire 
la persoane sunt luate întotdeauna prin vot 
secret, cu excepţiile prevăzute de lege.”  
 

Art.139 alin.(6) 
 
„(6) Consiliul local poate stabili ca unele hotărâri să 
fie luate prin vot secret. În cazul hotărârilor cu 
caracter individual cu privire la persoane, 
consiliul local va stabili, cu votul deschis al 
majorităţii consilierilor prezenţi,  daca proiectul 
se adoptă prin vot deschis sau secret, cu excepţiile 
prevăzute de lege”  

Această modificare este justificată de faptul 
că, la nivelul unui consiliu local sau 
judeţean, se adopta un număr considerabil 
de hotărâri cu caracter individual cu privire 
la persoane, cu o diversitate mare ca si 
tematica (constituiri comisii, numire 
manager la instituţiile publice subordonate, 
etc)  si pentru care nu este întotdeauna 
justificat votul secret al consilierilor. 
Procedura de adoptare prin vot secret a 
tuturor hotărârilor cu caracter individual cu 
privire la persoane generează blocaje ale 
activităţii consiliilor locale şi judeţene şi 
implicit disfuncţionalităţi  şi întârzieri în 
ducerea la îndeplinire a unor obiective ale 
acestor autorităţi. 

2.  
Art.139 alin.(1) – (13)  
 
 

Introducerea alin.(14) la Art.139 cu următorul 
cuprins: 
„(14) În cazul  elaborării proiectelor de hotărâri cu 
caracter normativ pentru care există obligativitatea  
publicării anunţului  referitor la această acţiune, 
conform art.7 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată, la expirarea perioadei de cel puţin 10 zile 
calendaristice pentru a primi în scris propuneri, 
sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act 
normativ supus dezbaterii publice, dacă acestea nu  
s-au depus, proiectul de hotărâre poate fi supus 
procedurii adoptării de către consiliul local, fără a fi 
necesara  trecerea întregii perioade de 30 de zile 
lucrătoare  la care se refera art.7 alin.(2) din Legea 
nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată.” 

Completarea este justificata de faptul ca, 
proiectele de hotărâri cu caracter normativ 
supuse dezbaterii publice in conformitate cu 
dispozițiile Legii nr.52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia 
publică, republicată, după termenul de 10 
zile calendaristice in care se pot primi 
propuneri, sugestii sau opinii, mai stau in 
dezbatere publica o perioada pâna la 
împlinirea celor 30 de zile lucratoare, timp 
in care nu poate intra pe procedura adoptării 
hotărârii  de către consiliul local dar nici 
societatea civila nu mai poate depune 
propuneri si astfel se generează uneori 
întârzieri semnificative in adoptarea unor 
hotărâri importante pentru comunitate 
(stabilire taxe si impozite locale, 
concesionari de terenuri , acordare finanțări 
de la bugetul local, etc).  

 


