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INSPECTORATUL ºCOLAR
Inspectoratele şcolare sunt organe descentralizate de specialitate, subordonate
Ministerului Educaţiei şi Cercetării, având, în principal, următoarele atribuţii:
a) aplică politicile și strategiile Ministerului Educaiei la nivel judeean, respectiv al
municipiului București;
b) controlează aplicarea legislaiei și monitorizează calitatea activităilor de predareînvăare și respectarea standardelor naionale/indicatorilor de performană, prin
inspecia școlară;
c) controlează, monitorizează și evaluează calitatea managementului unităilor și
instituiilor de învăământ;
d) aprobă, la propunerea consiliului local sau a consiliilor judeene, înfiinarea
unităilor pentru educaie timpurie, învăământ primar și gimnazial;
e) coordonează și controlează activităile activităile unităilor conexe ale
Ministerului Educaiei din aria judeului/municipiului București;
f) asigură, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, şcolarizarea elevilor
pe durata învăţământului obligatoriu;
g) monitorizează activităile de constituire, de vacantare și de ocupare a posturilor
didactice din unităile de învăământ;
h) realizează auditarea periodică a resursei umane din învăământul preuniversitar;
I) acordă consiliere și asistenă unităilor și instituiilor de învăământ în gestionarea
resurselor umane și a posturilor didactice la nivel judeean;
j) aplică politicile educaionale naionale la nivel judeean;
k) mediază conflictele și litigiile survenite între autoritatea administraiei publice
locale și unităile de învăământ;
l) coordonează admiterea în licee, evaluările naionale și concursurile școlare la
nivelul unităilor de învăământ din jude;
m) prezintă un raport anual privind starea învăământului pe teritoriul judeului.
Structura inspectoratelor şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti se stabileşte prin
ordin al ministrului educaţiei naţionale. În structura inspectoratelor şcolare din judeţele
cu învăţământ şi în limbile minorităţilor naţionale sunt cuprinşi şi inspectori şcolari
pentru acest învăţământ.
Inspectoratul şcolar are un consiliu de administraţie şi un consiliu consultativ.
Consiliul de administraţie este format din 9-13 membri, dintre care: inspectorul şcolar
general, inspectorii şcolari generali adjuncţi, directorul Casei corpului didactic, directorul
tehnic-administrativ, contabilul-şef, consilierul juridic al inspectoratului şcolar şi alţi
membri.Inspectorul şcolargeneralestepreşedintelededreptalconsiliuluideadministraţie.
La şedinţele consiliului de administraţie participă, cu statut de observator, câte un
reprezentant desemnat de federaţiile reprezentative la nivel de ramură învăţământ
care au organizaţii sindicale în judeţul/municipiul Bucureşti.
Consiliul consultativ este format din inspectorul şcolar general, inspectorii şcolari
generali adjuncţi, directori de unităţi de învăţământ şi cadre didactice de prestigiu,
propuşi de către consiliile consultative pe discipline şi aleşi prin vot de către consiliul de
administraţie al inspectoratului şcolar, reprezentanţi ai părinţilor, ai autorităţilor
locale, ai comunităţilor religioase şi ai operatorilor economici. Preşedintele consiliului
consultativ este ales, prin vot secret, dintre membrii acestuia.
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CONSILIUL LOCAL
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Consiliile locale sunt compuse din consilieri locali aleşi prin vot universal, egal, direct,
secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de legea pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale.
Numărul membrilor fiecărui consiliu local se stabileşte prin ordin al prefectului, în
funcţie de numărul locuitorilor comunei, oraşului sau municipiului, raportat de
Institutul Naţional de Statistică la data de 1 ianuarie a anului în curs sau, după caz, la data
de 1 iulie a anului care precedă alegerile.
Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de
interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale
administraţiei publice locale sau centrale.
Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:
a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al
primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor
comerciale şi regiilor autonome de interes local:
• aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de
organizare şi funcţionare a consiliului local;
• aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi
statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi
serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale
regiilor autonome de interes local;
• exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi
obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau
regii autonome, în condiţiile legii.
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului
sau municipiului:
• aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de
utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
• aprob ă , la propunerea primarului, contractarea ş i/sau garantarea
împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni
de titluri de valoare, în numele unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile
legii;
• stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;
• aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru
lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii;
• aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii
administrativ-teritoriale;
• asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării
cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în
domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate
cetăţenilor.
c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau
municipiului:
• hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor
proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a
serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;
• hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată
a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii;
• avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a
teritoriului şi urbanism ale localităţilor;
• atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de
obiective de interes public local.
PARTENERI DE DIALOG SOCIAL
2

d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru
lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii:
• asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor publice de interes local;
• hotărăşte acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului
sanitar şi didactic;
• sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
• poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la şefii
organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes
local;
• aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor
sociale şi a utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa;
• poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar şi de la şefii
organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes
local.
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern:
• hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice
române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni,
lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;
• hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei, oraşului sau municipiului cu
unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări;
• hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi
administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la
asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice
locale, în vederea promovării unor interese comune.
De asemenea, persoanele împuternicite să reprezinte interesele unită ţ ii
administrativ-teritoriale în societăţi comerciale, regii autonome de interes local,
asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi alte organisme de cooperare sau parteneriat
sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local, în condiţiile legii, respectându-se
configuraţia politică de la ultimele alegeri locale.
La lucrările consiliului local pot asista şi lua cuvântul, fără drept de vot, prefectul,
preşedintele consiliului judeţean sau reprezentanţii acestora, deputaţii şi senatorii,
miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului, secretarii şi subsecretarii de stat, şefii
serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale din
unit ă ţ ile administrativ-teritoriale, în problemele ce privesc domeniile de
responsabilitate a acestor servicii, precum şi persoanele interesate, invitate de primar.
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PRIMARUL
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Comunele, oraşele şi municipiile au câte un primar şi un viceprimar, iar municipiile
reşedinţă de judeţ au un primar şi 2 viceprimari, aleşi în condiţiile legii.
Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. El asigură respectarea drepturilor şi
libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în
aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor
Guvernului, a hotărârilor consiliului local; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin
pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale
celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului,
precum şiahotărârilorconsiliuluijudeţean,încondiţiilelegii.
Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa, primarul beneficiază de
un aparat de specialitate, pe care îl conduce. De asemenea, primarul conduce serviciile
publice locale.
Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:
a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local:
• prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea
economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
• prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;
• elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu
a unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.
c) atribuţii referitoare la bugetul local:
• exercită funcţia de ordonator principal de credite;
• întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar
şi le supune spre aprobare consiliului local;
• iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi
emiterea de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;
• verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a
contribuabililor la organul fiscal teritorial.
d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor:
• coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin
intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor
prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
• ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;
• ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi
controlului efectuării serviciilor publice de interes local, precum şi a bunurilor
din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;
• numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea
raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii,
pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru
conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;
• asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării
consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;
• emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte
acte normative;
• asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile
angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul
protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.
e) alte atribuţii stabilite prin lege.
Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu
serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale
administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu
consiliul judeţean.
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CONSILIUL JUDEþEAN
Consiliul judeţean este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel
judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale,
în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean.
Consiliul judeţean este compus din consilieri judeţeni, aleşi prin vot universal, egal,
direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile legii.
Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:
a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al
consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale
societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean:
• alege, din rândul consilierilor judeţeni, doi vicepreşedinţi;
• hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice şi societăţi
comerciale de interes judeţean, precum şi reorganizarea regiilor autonome de
interes judeţean, în condiţiile legii;
• aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean,
organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale
aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de
interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes
judeţean;
• exercită, în numele judeţului, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare
participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile
legii;
• numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea
raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii,
pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean.
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului:
• aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, bugetul propriu al
judeţului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de
încheiere a exerciţiului bugetar;
• aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, contractarea şi/sau
garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală
prin emisiuni de titluri de valoare în numele judeţului, în condiţiile legii;
• stabileşte impozite şi taxe judeţene, în condiţiile legii;
• adoptă strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială şi de
mediu a judeţului, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale; dispune,
aprobă şi urmăreşte, în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale
comunale şi orăşeneşti interesate, măsurile necesare, inclusiv cele de ordin
financiar, pentru realizarea acestora;
• stabileşte, pe baza avizului consiliilor locale ale unităţilor administrativteritoriale implicate, proiectele de organizare şi amenajare a teritoriului
judeţului, precum şi de dezvoltare urbanistică generală a acestuia şi a unităţilor
administrativ-teritoriale componente; urmăreşte modul de realizare a acestora,
în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale comunale, orăşeneşti
sau municipale implicate;
• aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de
interes judeţean, în limitele şi în condiţiile legii.
c) atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului:
• hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor
proprietate publică a judeţului, după caz, precum şi a serviciilor publice de
interes judeţean, în condiţiile legii;
• hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată
a judeţului, după caz, în condiţiile legii;
• atribuie, în condiţiile legii, denumiri de obiective de interes judeţean.
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine:
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hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor
proprietate publică a judeţului, după caz, precum şi a serviciilor publice de
interes judeţean, în condiţiile legii;
• hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată
a judeţului, după caz, în condiţiile legii;
• atribuie, în condiţiile legii, denumiri de obiective de interes judeţean.
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională:
• asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind;
• sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
• emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege;
• acordă consultanţă în domenii specifice, în condiţiile legii, unităţilor
administrativ-teritoriale din judeţ, la cererea acestora.
f) alte atribuţii prevăzute de lege:
• hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice
române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea
finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de
interes public judeţean;
• hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea judeţului cu unităţi administrativteritoriale din alte ţări;
• hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi
administrativ-teritoriale din ţară ori din străinătate, precum şi aderarea la
asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice
locale, în vederea promovării unor interese comune.
•

Persoanele împuternicite să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în
societăţi comerciale, regii autonome de interes judeţean, asociaţii de dezvoltare
intercomunitară şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin
hotărâre a consiliului judeţean, în condiţiile legii, respectând configuraţia politică
rezultată după alegerile locale.
Preşedintele consiliului judeţean răspunde de buna funcţionare a aparatului de
specialitate al consiliului judeţean, pe care îl conduce. Coordonarea unor
compartimente din aparatul de specialitate poate fi delegată, prin dispoziţie a
preşedintelui consiliului judeţean, vicepreşedinţilor sau altor persoane, în condiţiile
legii.
Preşedintele consiliului judeţean asigură respectarea prevederilor Constituţiei,
punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi
ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului judeţean, precum şi a altor acte
normative.
Preşedintele consiliului judeţean îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele categorii
principale de atribuţii:
a) atribuţii privind funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, a
instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi a societăţilor comerciale şi
regiilor autonome de interes judeţean;
b) atribuţii privind relaţia cu consiliul judeţean;
c) atribuţii privind bugetul propriu al judeţului;
d) atribuţii privind relaţia cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale şi
serviciile publice;
e) atribuţii privind serviciile publice de interes judeţean;
f) alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini date de consiliul judeţean.
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PREFECTUL ºI INSTITUþIA PREFECTULUI
Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local. Pentru exercitarea de către
prefect a prerogativelor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor legi se organizează şi
funcţionează instituţia prefectului, sub conducerea prefectului.
Instituţia prefectului este o instituţie publică cu personalitate juridică, cu patrimoniu şi
buget propriu.
Prefectul conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte
organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la
nivelul unităţilor administrativ-teritoriale.
Prefectul este garantul respectării legii și a ordinii publice la nivel local.
Activitatea prefectului se întemeiază pe principiile:
a) legalităţii, imparţialităţii şi obiectivitătii;
b) transparenţei şi liberului acces la informaţiile de interes public;
c) eficienţei;
d) responsabilităţii;
e) profesionalizării;
f) orientării către cetăţean.
În calitate de reprezentant al Guvernului, prefectul îndeplineşte următoarele atribuţii
principale:
a) asigură, la nivelul judeţului sau, după caz, al municipiului Bucureşti, aplicarea şi
respectarea Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului, a
celorlalte acte normative, precum şi a ordinii publice;
b) acţionează pentru realizarea în judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti, a
obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare şi dispune măsurile necesare
pentru îndeplinirea lor, în conformitate cu competenţele şi atribuţiile ce îi revin,
potrivit legii;
c) acţionează pentru menţinerea climatului de pace socială şi a unei comunicări
permanente cu toate nivelurile instituţionale şi sociale, acordând o atenţie
constantă prevenirii tensiunilor sociale;
d) colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale pentru determinarea
priorităţilor de dezvoltare teritorială;
e) verifică legalitatea actelor administrative ale consiliului judeţean, ale consiliului
local sau ale primarului;
f) asigură, împreună cu autorităţile şi organele abilitate, ducerea la îndeplinire, în
condiţiile stabilite prin lege, a măsurilor de pregătire şi intervenţie pentru situaţii
de urgenţă;
g) dispune, în calitate de preşedinte al Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă,
măsurile care se impun pentru prevenirea şi gestionarea acestora şi foloseşte în
acest sens sumele special prevăzute în bugetul propriu cu această destinaţie;
h) utilizează, în calitate de şef al protecţiei civile, fondurile special alocate de la bugetul
de stat şi baza logistică de intervenţie în situaţii de criză, în scopul desfăşurării în
bune condiţii a acestei activităţi;
I) dispune măsurile corespunzătoare pentru prevenirea infracţiunilor şi apărarea
drepturilor şi a siguranţei cetăţenilor, prin organele legal abilitate;
j) asigură realizarea planului de măsuri pentru integrare europeană;
k) dispune măsuri de aplicare a politicilor naţionale hotărâte de Guvern şi a
politicilor de integrare europeană;
l) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu instituţii similare din ţară
şi din străinătate, în vederea promovării intereselor comune;
m) asigură folosirea, în condiţiile legii, a limbii materne în raporturile dintre cetăţenii
aparţinând minorităţilor naţionale şi serviciile publice deconcentrate în unităţile
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administrativ-teritoriale în care aceştia au o pondere de peste 20%.
Prefectul poate verifica măsurile întreprinse de primar sau de preşedintele consiliului
judeţean în calitatea lor de reprezentanţi ai statului în unitatea administrativ-teritorială
şi poate sesiza organele competente în vederea stabilirii măsurilor necesare, în
condiţiile legii.
Prefectul poate solicita primarului sau preşedintelui consiliului judeţean, după caz,
convocarea unei şedinţe extraordinare a consiliului local, a consiliului judeţean sau a
Consiliului General al Municipiului Bucureşti în cazuri care necesită adoptarea de măsuri
imediate pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea urmărilor calamităţilor,
catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum şi pentru apărarea ordinii
şi liniştii publice.
În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor
unităţilor administrativ-teritoriale, prefectul poate solicita convocarea de îndată a
consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului
Bucureşti.
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