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Nr. 20023/11.08.2022 

 

 

Doamnei Ioana Oancea, 

ProblemeLocative.ro 

ioana.oancea@problemelocative.ro 

 

 

Stimată doamnă, 

 

Ca urmare a solicitării dumneavoastră, înregistrată la Agenția Națională de Integritate cu nr. 

18993/01.08.2022, privind o posibilă încălcare a regimului juridic al incompatibilităților de către doamna 

Weinerich Andreea Helena, consilier local în cadrul Sectorului 3,  vă comunicăm următoarele:  
 

Dispoziții legale aplicabile 

În conformitate cu dispozițiile din O.U.G nr.57 din 2019 privind Codul administrativ: 
„Art.228 

(1) Alesul local aflat în conflict de interese în condițiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 

161/2003, cu modificările și completările ulterioare, are obligația să se abțină 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) soț, soție sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv; 

b) orice persoană fizică sau juridică față de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligații; 

c) o societate la care deține calitatea de asociat unic ori funcția de administrator sau de la care obține 
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) asociație sau fundație din care face parte. 

(2) În exercitarea funcției, consilierul local sau consilierul județean aflat în una dintre situațiile prevăzute la 

alin. (1) are obligația să anunțe la începutul ședinței consiliului local, respectiv a consiliului județean interesul 

https://lege5.ro/App/Document/hezdgobv/legea-nr-161-2003-privind-unele-masuri-pentru-asigurarea-transparentei-in-exercitarea-demnitatilor-publice-a-functiilor-publice-si-in-mediul-de-afaceri-prevenirea-si-sanctionarea-coruptiei?pid=23433867&d=2020-12-16#p-23433867
https://lege5.ro/App/Document/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291969460&d=2020-09-17#p-291969460
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personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunț care se consemnează în mod obligatoriu în 

procesul-verbal al ședinței. 

(3) Ulterior anunțării interesului personal, consilierul local sau județean nu mai este luat în calcul pentru 

cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta și-a anunțat interesul și 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 condițiile Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare. 

(5) Fapta aleșilor locali de a încălca prevederile alin. (1) și legislația în materie privind conflictul de interese 

constituie abatere disciplinară și se sancționează cu diminuarea indemnizației cu 10% pe o perioadă de maximum 

6 luni”. 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei 
în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei: 

„Art. 70  

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.  

Art. 88 

(1) Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor 
funcţii sau calităţi: 

a) funcţia de primar; 

b) funcţia de prefect sau subprefect; 

c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului  

local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului judeţean ori al prefecturii din judeţul respectiv; 

d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, asociat, administrator, membru 

al consiliului de administraţie sau cenzor la regiile autonome şi societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de interes judeţean ori înfiinţate sau aflate sub autoritatea 

consiliului judeţean sau la regiile autonome şi societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, de interes naţional care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea 

administrativ-teritorială respectivă, cu excepţia reprezentanţilor în adunarea generală a acţionarilor la societăţile 

reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a membrilor în consiliile de 

administraţie ale unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat sau confesionale şi ale spitalelor publice din reţeaua 

https://lege5.ro/App/Document/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291969460&d=2020-09-17#p-291969460
https://lege5.ro/App/Document/geztombtha/legea-nr-176-2010-privind-integritatea-in-exercitarea-functiilor-si-demnitatilor-publice-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-144-2007-privind-infiintarea-organizarea-si-functionarea-agentiei-na?d=2020-09-17
https://lege5.ro/App/Document/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291969460&d=2020-09-17#p-291969460
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autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor reprezentanţi ai instituţiilor publice din subordinea unităţilor 

administrativ-teritoriale sau la care unitatea administrativ-teritorială respectivă deţine participaţie, în cazul consilierului 

local, respectiv la regiile autonome şi societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, de interes local înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului local, precum şi la regiile 

autonome şi societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de 

interes naţional care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă, cu excepţia 

reprezentanţilor în adunarea generală a acţionarilor la societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, a membrilor în consiliile de administraţie ale unităţilor şi instituţiilor de 

învăţământ de stat sau confesionale şi ale spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sau 

a altor reprezentanţi ai instituţiilor publice din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale sau la care unitatea 

administrativ-teritorială respectivă deţine participaţie, în cazul consilierului judeţean; 

e) funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor la o societate 

comercială de interes local ori la o societate comercială de interes naţional care îşi are sediul sau care deţine filiale 

în unitatea administrativ-teritorială respectivă; 

f) funcţia de reprezentant al statului la o societate comercială care îşi are sediul ori care deţine filiale în 

unitatea administrativ-teritorială respectivă; 

g) calitatea de deputat sau senator; 

h) funcţia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat şi funcţiile asimilate acestora. 

(1^1) Activitatea desfăşurată de consilierul local sau consilierul judeţean, în calitate de membru al consiliilor 

de administraţie al unei entităţi economice din subordinea sau la care unitatea administrativ-teritorială pe care o 

conduce deţine participaţie, la unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat sau confesionale şi la spitalele publice din 

reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor reprezentanţi ai instituţiilor publice din subordinea 

unităţilor administrativ-teritoriale nu este retribuită. 

(2) O persoană nu poate exercita în acelaşi timp un mandat de consilier local şi un mandat de consilier 

judeţean”. 

 

Potrivit dispozițiilor din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea  și funcționarea asociațiilor 
de proprietari și administrarea condominiilor: 

„Art. 2 

În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 
(…) 

d) asociaţie de proprietari - formă de asociere autonomă şi fără scop lucrativ a proprietarilor dintr-un 

condominiu, având ca scop administrarea, exploatarea, întreţinerea, repararea, reabilitarea şi modernizarea 
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proprietăţii comune, menţinerea în stare bună a imobilului, respectarea drepturilor şi asumarea obligaţiilor de către 

toţi proprietarii; (…) 

i) contract de administrare - acordul scris încheiat între o asociaţie de proprietari şi un administrator de 

condominii, care poate fi persoană fizică, persoană fizică autorizată sau o persoană juridică cu obiect de activitate 

administrarea condominiilor, în vederea prestării unor activităţi şi îndeplinirii unor obiective stabilite de asociaţia de 

proprietari, conform legii. Contractul de administrare este un contract cu titlu oneros şi se încheie în formă scrisă; (…) 

Art. 10 

(1) Autorităţile administraţiei publice locale organizează în cadrul aparatului de specialitate al primarului un 

compartiment specializat în sprijinirea, îndrumarea şi controlul asociaţiilor de proprietari. 

(2) Autorităţile administraţiei publice locale, prin compartimentele prevăzute la alin. (1), asigură, la cerere, 

informarea asociaţiilor şi proprietarilor din condominii cu privire la cadrul normativ privind organizarea şi funcţionarea 

asociaţiilor de proprietari. 

(3) Compartimentele prevăzute la alin. (1) informează asociaţiile de proprietari cu privire la interdicţiile 

prevăzute în regulamentul local de urbanism sau în regulamentele de intervenţie aferente zonelor de intervenţie 

prioritară, aplicabile condominiilor, stabilite în cadrul programelor multianuale destinate creşterii calităţii arhitectural-

ambientale a clădirilor, de reabilitare termică şi de reducere a riscului seismic al construcţiilor existente, precum şi cu 

privire la obligativitatea montării contoarelor pentru individualizarea consumurilor la nivel de proprietate individuală, 

conform legislaţiei în vigoare. 

(4) Compartimentele prevăzute la alin. (1) exercită controlul asupra activităţii financiar-contabile din cadrul 

asociaţiilor de proprietari, din oficiu ori la solicitarea unuia sau mai multor membri ai asociaţiei de proprietari. 

(5) La propunerea compartimentelor specializate în sprijinirea, îndrumarea şi controlul asociaţiilor de 

proprietari din cadrul autorităţii administraţiei publice locale, primarul, în baza unei hotărâri a consiliului local, atestă 

persoanele fizice în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii”. 

 

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și 
demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea 
și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte 
normative, cu modificările și completările ulterioare: 

„Art. 8 

(…) 

 (3) Principiile după care se desfășoară activitatea de evaluare sunt legalitatea, confidențialitatea, 

imparțialitatea, independența operațională, celeritatea, buna administrare, dreptul la apărare, precum și prezumția 

dobândirii licite a averii”. 
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Din cele expuse de dumneavoastră și din interpretarea sistematică a dispozițiilor legale incidente, 

opinăm că deținerea funcției de consilier local, simultan cu deținerea funcției de administrator și a calității 
de asociat în cadrul unor societăți de administratre a imobilelor, nu este de natură să genereze o situație de 
incompatibilitate, din perspectiva dispozițiilor Legii nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, 
întrucât această situație nu se încadrează în niciunul din cazurile de incompatibilitate prevăzute de acest act 
normativ. 

 

Totodată, precizăm că situația expusă de dumneavoastră poate să genereze un conflict de interese, 
în situația în care alesul local emite sau participă la emiterea ori adoptarea actului administrativ, încheie sau 
participă la încheierea actului juridic care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru o 

societate la care deține calitatea de asociat unic ori funcția de administrator sau de la care obține venituri, 
potrivit prevederilor art. 228 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 cu modificările 
și completările ulterioare. 

 

Astfel, alesul local are obligația de a nu participa la ședința Consiliului Local și de a anunța la 
începutul ședinței interesul personal pe care îl are la adoptarea actului administrativ respectiv, anunţ care 
se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei iar, prin urmare, acesta nu mai este luat în 

calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului, în conformitate cu dispozițiile art. 228 alin. (2) 
și (3) din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Totodată, având în vedere că lucrările aflate pe rolul Agenției Naționale de Integritate, în cazul în care 
acestea există, nu sunt informații publice, vă aducem la cunoștință faptul că instituţia nu poate furniza date și 
informații cu privire la cauzele aflate pe rolul Agenţiei, respectând astfel principiile după care se desfăşoară 
activitatea de evaluare, “legalitatea, confidenţialitatea, imparţialitatea, independenţa operaţională, celeritatea, 
buna administrare, dreptul la apărare, precum şi prezumţia dobândirii licite a averii”, potrivit dispozițiilor art. 8 alin (3) 

din Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare. 
 

De asemenea, precizăm că în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informațiile de interes public, prin informație de interes public se înțelege orice informație care privește activitățile sau 
rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice.  

Solicitarea unui punct de vedere referitor la obligații, precum și referitor la aplicabilitatea unor prevederi 

legale, reprezintă o petiție, potrivit dispozițiilor OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a 

petițiilor. 
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Precizăm că prezentul răspuns reprezintă punctul de vedere al Agenţiei Naţionale de Integritate  raportat la 

situația de fapt descrisă de dumneavoastră și la dispozițiile legale incidente, nu este o interpretare generală şi 
obligatorie a textelor de lege, și nu reprezintă rezultatul activității de evaluare efectuată în condițiile Legii nr.176/2010 

cu modificările și completările ulterioare. 
 

 

 

 

  Agenţia Naţională de Integritate 

  

 

 

 


