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INCOMPATIBILITĂȚILE ȘI CONFLICTELE DE INTERESE 

  

Diferența între conflicte de interese și incompatibilităţi 

Pentru existența unui conflict de interese persoanele publice trebuie să ia o decizie care 

să influențeze un interes personal, iar pentru a se afla într-o situație de incompatibilitate un 

oficial public nu trebuie să ia nicio decizie, fiind suficient faptul că ocupă concomitent două 

sau mai multe funcții al căror cumul este interzis de lege. 

 

I. CONFLICTUL DE INTERESE 
După intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, regimul conflictului de interese 

privind aleșii locali este reglementat de acest act normativ, coroborat cu prevederile cărții I, 

titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile 

Legii 176/2010, Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și 

completările ulterioare, fiind abrogat de OUG nr. 57/2019. 

 

Definiție, conform art. 70 din Legea 161/2003: Prin conflict de interese se înțelege 

situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes 

personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a 

atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative.  

Conflictul de interese apare atunci când interesele oficialului public ca persoană privată 

influențează sau ar putea influența necorespunzător îndeplinirea obligațiilor și 

responsabilităților oficiale. 
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Cu privire la regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleşii locali art. 

228 din OUG nr. 57/2019 stabilește următoarele:     

 

”(1) 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. 

(2) În exercitarea funcţiei, consilierul local sau consilierul judeţean aflat în una dintre 

situaţiile prevăzute la alin. (1) are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului local, 

respectiv a consiliului judeţean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii 

respective, anunţ care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei. 

(3) Ulterior anunţării interesului personal, consilierul local sau judeţean 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. 

(4) 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. 

https://sintact.ro/#/dokument/16840782?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16911691?cm=DOCUMENT
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(5) Fapta aleşilor locali de a încălca prevederile alin. (1) şi 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.” 

 

Conform art. 5 lit. f) din O.U.G. 57/2019, aleșii locali sunt:  

 primarul 

 viceprimarul 

 consilierii locali 

 președintele consiliului județean 

 vicepreședinții consiliului județean 

 consilierii județeni  
 

 Preşedinţi si vicepreşedinţi de consilii judeţene:  
Preşedinţilor şi vicepreşedinţilor de consilii judeţene li se interzice, conform prevederilor 

Legii nr.161/2003, coroborat cu articolul 228 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, să ia parte la deliberarea şi 
adoptarea hotărârilor în care au un interes patrimonial faţă de problema supusă 
dezbaterii. Interesul poate fi personal sau prin soţie/soţ, afini sau rude de până la gradul al 
doilea inclusiv.  

Hotărârile adoptate prin încălcarea acestei prevederi sunt lovite de nulitate absolută. 
Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ. Acţiunea poate fi 
introdusă de orice persoană interesată. 
 

 Consilieri judeţeni și locali: 
Nu se permite consilierilor judeţeni și locali să ia parte la deliberarea şi adoptarea de 

hotărâri dacă au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii. Interesul poate fi 

personal sau prin soţie/soţ, afini sau rude de până la gradul al doilea inclusiv. Aceştia trebuie 

să îşi prezinte interesele personale la începutul şedinţei dacă participarea la luarea deciziei 

ar aduce beneficii personale, pentru soţ/soţie, afini sau rude de până la gradul II inclusiv. 

Acest fapt se concretizează în anunţarea potenţialului conflict şi abţinerea de la vot, fapte 

care se consemnează în procesul verbal al şedinţei.  
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Hotărârile adoptate prin încălcarea acestei prevederi sunt nule de drept. Nulitatea se 

constată de către instanţa de contencios administrativ. Acţiunea poate fi introdusă de orice 

persoană interesată. 

 

 

 

 Primarul și viceprimarii: 
Primarii și viceprimarii sunt obligați, conform art. 76 din Legea nr.161/2003, coroborat cu 

articolul 228 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori 

să nu emită o dispoziție, în exercitarea funcției, care produce un folos material pentru sine, 

pentru soțul/soția, ori rudele/afinii sale de gradul II. 

 

 Pentru toate categoriile de aleşi locali:  
În situația în care aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, sunt 

obligați să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea genera un 

folos material pentru: 

- propria persoană; 

- soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv; 

- orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura 

acestuia; 

- o societate la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de la care 

obţin venituri; 

- o altă autoritate din care fac parte; 

- orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care fac parte, care a făcut o 

plată către aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;  

- o asociaţie sau fundaţie din care fac parte. 
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Aleșii locali au obligația să întocmească, să depună și să actualizeze declarații de avere și 

declarații de interese în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010, cu modificările și 

completările ulterioare.  

 

Grade de rudenie şi afinitate (art. 405-407 din Legea nr. 287 din 17 iulie 2009, republicată, 

privind Codul civil) Pentru a nu exista confuzii, cu titlu de exemplu, vom defini care sunt 

gradele de rudenie şi de afinitate. 

 Gradul de rudenie se aplică după cum urmează: 
- gradul I: - părinți și copii; 

- gradul II: - fraţii, bunici și nepoți; 

- gradul III: - unchiul/mătușa și nepotul/nepoata de frate 

- gradul IV: - verii primari 

 

Relaţia de afinitate apare între un soţ/soţie şi rudele celuilalt soţ/soţie.  

 Gradul de afinitate este luat în calcul astfel: 
- gradul I: - nora/ginere; 

- gradul II: - cumnatele şi cumnaţii. 

- gradul III: - unchiul/mătușa și soția/soțul nepotului/nepoatei de frate 

- gradul IV: - verii primari ai soțului/soției, soții/soțiile acestora  

 

         II. INCOMPATIBILITATEA 

Incompatibilitatea aleșilor locali este reglementată prin Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, coroborat cu prevederile cărții I, titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările 
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și completările ulterioare precum și prevederile Legii nr. 176/2010, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

A. Conform art. 87 din Legea 161/2003, funcția de primar, viceprimar, președinte și 
vicepreședinte al consiliului județean 

este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcții sau calități: 

 funcția de prefect sau subprefect 

 calitatea de funcționar public sau angajat cu contract individual de muncă, 
indiferent de durata acestuia 

 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 comerciale, reglementate de Legea 
societăților nr. 31/1990, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de 
asigurare şi cele financiare, la regiile autonome de interes naţional sau local, la 
companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice (cu excepția 
reprezentanților în adunarea generală a acționarilor la societățile reglementate 
de Legea societăților nr. 31/1990, a membrilor în consiliile de administrație ale 
unităților și instituțiilor de învățământ de stat sau confesionale și ale spitalelor 
publice din rețeaua autorităților administrației publice locale sau a altor 
reprezentanți ai instituțiilor publice din subordinea unităților administrativ-
teritoriale sau la care unitatea administrativ-teritorială pe care o conduce 
deține participație); 

 funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau 
asociaţilor la o societate comercială; 

 calitatea de comerciant persoană fizică; 

 calitatea de membru al unui grup de interes economic; 

 calitatea de deputat sau senator; 

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

 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. 

 

B. Conform art. 88 din Legea 161/2003, funcția de consilier local sau consilier județean 
este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcții sau calități: 

 funcția de primar 

 funcția de prefect sau subprefect 
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 calitatea de funcționar public sau angajat cu contract individual de muncă în 
aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului 
județean ori al prefecturii din județul respectiv 

 funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, 
administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor la regiile 
autonome și societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990 de interes 
județean/local ori înființate sau aflate sub autoritatea consiliului județean/local, 
sau la regiile autonome și societățile reglementate de Legea 31/1990 de interes 
național care își au sediul sau care dețin filiale în unitatea administrativ-teritorială 
respectivă (cu excepția reprezentanților în adunarea generală a acționarilor la 
societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, a membrilor în 
consiliile de administrație ale unităților și instituțiilor de învățământ de stat sau 
confesionale și ale spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației 
publice locale sau a altor reprezentanți ai instituțiilor publice din subordinea 
unităților administrativ-teritoriale sau la care unitatea administrativ-teritorială 
pe care o conduce deține participație); 

 funcția de președinte sau secretar al adunărilor generale ale acționarilor sau 
asociaților la o societate comercială de interes local ori la o societate comercială 
de interes național care își are sediul care deține filiale în unitatea administrativ-
teritorială respectivă 

 funcția de reprezentant al statului la o societate comercială care își are sediul ori 
care deține filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă 

 calitatea de deputat sau senator 

 funcția de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat și funcții asimilat 
acestora 

Grupul de interes economic - este definit de articolul 118, (1) al Legii 161/2003 și reprezintă 

o asociere între două sau mai multe persoane fizice sau juridice, constituită pe o perioadă 

determinată, în scopul înlesnirii sau dezvoltării activităţii economice a membrilor săi, 

precum şi al îmbunătăţirii rezultatelor activităţii respective. 

Acționarul semnificativ -  este 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. 

 

C. Reguli specifice privind incompatibilitățile aleșilor locali 
1. O persoană nu poate exercita în același timp un mandat de consilier local și un mandat 

de consilier județean 
2. calitatea de ales local este incompatibilă și cu calitatea de acționar semnificativ la o 

societate comercială înființată de consiliul local/județean. Incompatibilitatea subzistă și 
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în situația în care soțul/soția sau rudele de gradul I ale alesului local dețin calitatea de 
acționar semnificativ 

3. consilierii locali și consilierii județeni care au funcția de președinte, director, manager, 
administrator, membru al consiliului de administrație sau cenzor, alte funcții de 
conducere, precum și calitatea de acționar sau asociat la societățile comerciale cu capital 
privat nu pot încheia contracte cu autoritățile administrației publice locale din care fac 
parte, cu instituțiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub 
autoritatea consiliului local sau județean respectiv ori cu societățile comerciale înființate 
de consiliile locale/județene respective 

4. regula nr. 3 se aplică și în cazul în care funcțiile sau calitățile respective sunt deținute de 
soțul/soția sau rudele de gradul I ale alesului local 

 

D. Starea de incompatibilitate, conform art.91 din Legea nr.161/2003: 
 intervine, numai după validarea mandatului, iar în cazul în cazul în care obține în 

același timp mandat de consilier local şi un mandat de consilier judeţean, după validarea celui 
de-al doilea mandat, respectiv după numirea sau angajarea alesului local, ulterior validării 
mandatului, într-o funcţie incompatibilă cu cea de ales local. 

La data la care alesul local, soţul sau ruda de gradul I a acestuia devin acţionari (în cazul 
în care alesul local, soţul sau rudele de gradul I ale acestuia este/sunt acţionar/i 
semnificativ/i la o societate comercială înfiinţată de consiliul local, respectiv de consiliul 
judeţean)  

  durează până la data încetării de drept a mandatului în care alesul local a exercitat o 
funcţie sau o calitate incompatibilă cu aceasta sau până la data la care a încetat funcţia sau 
calitatea care a determinat starea de incompatibilitate. 

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

cele două funcţii incompatibile în termenul sus-menționat, prefectul va emite un ordin prin 

care constată încetarea de drept a mandatului de ales local la data împlinirii termenului de 

15 zile sau, după caz, 60 de zile, la propunerea secretarului unităţii administrativ-teritoriale. 

Orice persoană poate sesiza secretarul unităţii administrativ-teritoriale. 

       Ordinul emis de prefect poate fi atacat la instanţa de contencios administrativ 

competentă. 

 

 


