
 

PRECIZARI  
REFERITOARE LA PUBLICAREA DECLARATIILOR  

DE AVERE SI A DECLARATIILOR DE INTERESE 

~     Despre declaraŃiile de avere       ~ 
 

În dreptul pozitiv actual există mai multe acte normative care prevăd obligaŃia 
unor persoane să îşi declare averea. 
 Mi-am propus ca, prin această informare, să va aduc la cunoştinŃă legislaŃia care 
reglememntează declararea averii de către aleşii locali şi funcŃionarii publici precum şi 
câteva din prevederile legale pe care trebuie să fie cunoscute. 
 Astfel, prin  Lege nr. 115/1996 privind declararea si controlul averii de 

demnitarilor, magistratilor, functionarilor publici si a unor persoane cu functii de 
conducere (publicata in Monitorul Oficial nr. 263 din 28 octombrie 1996) Parlamentul 
Romaniei a instituit obligaŃia declarării averii a mai multori actori printre care şi, 
consilierii si locali, primarii, functionarii publici care isi desfasoara activitatea in 
cadrul autoritatilor publice locale. 
 DeclaraŃia de avere  se face in scris, pe propria raspundere, si cuprinde bunurile 
proprii, bunurile comune si cele detinute in indiviziune, precum si cele ale copiilor 
aflati in intretinere, potrivit modelului  prevăzut de  Ordonanta de urgenta 
nr.14/03.03.2005 privind modificarea formularelor pentru declaraŃia de avere şi 
declaraŃia de interese, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.209/09.03.2005. 
 Potrivit prevederilor legale declaraŃia de avere  se depune in termen de 15 
zile de la data numirii sau alegerii in functie. In situatia functiilor eligibile, care 
presupun validarea, depunerea declaratiei se face inaintea acesteia. 

În conformitate cu  prevederile alin. (6) ale art. 4 din Legea nr. 115/1996   
Consilierii judeteni si locali, precum si primarii depun declaraŃaia de avere la  prefecti.  
            Autoritatea publica sau persoana indreptatita sa primeasca si sa pastreze 
DeclaraŃia de avere va elibera depunatorului o dovada de primire.  

DeclaraŃia de avere   reprezinta un act personal si irevocabil. Ea este 
confidentiala si nu poate fi consultata decat in cazurile si in conditiile prevazute de 
lege.  

Consilierii locali şi primarii au obligatia ca, la incheierea mandatului sau la 
incetarea activitatii, sa depuna o noua declaratie cu privire la averea pe care o detin la 
acea data şi care va cuprinde si actele de instrainare cu titlu oneros sau gratuit, facute 
in timpul exercitarii mandatului sau al indeplinirii functiei, a bunurilor de valoare 
cuprinse in declaratie.  

Nedepunerea declaratiei din motive imputabile, in termen de 15 zile de la 
incetarea activitatii, conduce la declansarea din oficiu a procedurii de control.  
 Legea nr. 144/2007 privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea 
AgenŃiei NaŃionale de Integritate, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 
49/2007 conŃine relementări şi proceduri privind delaraŃia de avere.  



 În conformitate cu prevederile acestei legi, în caliate de secretar al comuei 
Mociu am obligaŃia legală de a desemna o persoană din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Mociu. Conform Legii 215/2001 a administraŃiei 
publice locale în cadrul Consiliului local Mociu trebuia să se angajeze o persoană. 
Postul este prevăzut şi în organigramă. Cum nu am la dispoziŃie un astfel de angajat,  
am solicitat domnului primar numirea unei persoane din aparatul de specialitate al 
primarului. Am convenit ca, persoana care să  asigure implementarea prevederilor 
legale privind declaraŃiile de avere şi de interese depuse de aleşi locali ai comunei 
Mociu, să fie dl. Focşa Constantin. 

Potrivit art. 10 din Legea nr. 144/2007  persoana desemnată are următoarele 
atribuŃii:  
a) primeşte, înregistrează declaraŃiile de avere şi declaraŃiile de interese ale aleşilor  
locali şi funcŃionarilor publici depuse în termen de 15 zile de la data depunerii 
jurământului, a celor actualizate anual, până cel mai târziu la data de 15 iunie, pentru 
anul fiscal anterior,  a celor depuse în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii 
mandatului în cazul aleşilor locali precum şi a celor rectificate inmediat, în cazul 
funcŃionarilor publici ori în termen de cel mult 20 de zile în cazul aleşilor locali şi 
eliberează declarantului o dovadă de primire;  
Sintetic,  declaraŃia de avere şi de interese este depusă de către aleşi locali, după 

cum urmează:  
a. în termen de 15 zile de la data declarării consiliului local ca legal 

constituit 
b. în termen de 15 zile de la alegeri, în cazul primarului şi 

viceprimarului; 
c. în termen de 15 zile de la încheierea mandatului sau încetarea 

activităŃii înainte de termen 
d. în termen de 20 zile în cazul declaraŃiilor rectificative .  

 
b) la cerere, pune la dispoziŃia aleşilor locali şi funcŃionarilor formularele declaraŃiilor 
de avere şi de interese;  
c) oferă consultanŃă pentru completarea corectă a rubricilor din declaraŃii şi pentru 
depunerea în termen a acestora;  
d) evidenŃiază declaraŃiile de avere  şi declaraŃiile de interese în registre speciale, cu 
caracter public, denumite Registrul declaraŃiilor de avere şi Registrul declaraŃiilor de 
interese;  
e) asigură publicarea şi menŃinerea declaraŃiilor de avere şi a declaraŃiilor de interese, 
pe pagina de internet a Primăriei Mociu , în termen de cel mult 30 de zile de la primire. 
DeclaraŃiile de avere şi de interese se păstrează pe pagina de internet cel puŃin 5 ani de 
la publicare, după care se arhivează potrivit legii;  
f) trimite AgenŃiei NaŃionale de Integritate, în termen de cel mult 10 zile de la primire, 
copii certificate ale declaraŃiilor de avere şi ale declaraŃiilor de interese;  
g) publică pe pagina de internet a Primăriei comunei Mociu, numele aleşilor locali şi a 
funcŃionarilor publici  care nu depun declaraŃia de avere sau declaraŃia de interese în 
termen de cel mult 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere, date pe care le 
comunică AgenŃiei;  



h) acordă consultanŃă referitor la conŃinutul şi aplicarea prevederilor legale privind 
declararea şi verificarea averilor, conflictele de interese şi incompatibilităŃile şi 
întocmeşte note de opinie în acest sens, la solicitarea persoanelor care au obligaŃia 
depunerii declaraŃiilor.  
i) verifică, în termen de 10 zile de la primirea declaraŃiei, dacă:  
- declaraŃia de avere este completată în conformitate cu dispoziŃiile art. 3 alin. (1) din 
Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraŃilor, a 
unor persoane cu funcŃii de conducere şi de control ori a funcŃionarilor publici, precum 
şi a prevederilor O.U.G. nr. 14/2005 privind modificarea formularelor pentru 
declaraŃia de avere şi pentru declaraŃia de interese,  
aprobată prin Legea nr. 118/2005, care se aplică în mod corespunzător;  
- declaraŃia de interese este completată potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind 
unele măsuri pentru asigurarea transparenŃei în exercitarea demnităŃilor publice, a 
funcŃiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancŃionarea corupŃiei, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale O.U.G. nr. 14/2005.  
j) recomandă, în scris, alesului local şi funcŃionarului public, dacă sesizează deficienŃe, 
rectificarea declaraŃiei în termen de cel mult 20 de zile, însoŃită dacă este cazul de 
documente justificative;  
k) trimite de îndată AgenŃiei NaŃionale de Integritate declaraŃia rectificată împreună cu 
eventualele documente.  
 

~     Despre declaraŃiile de interese şi incompatibilităŃi       ~ 
 

Consilierii locali care au un interes personal sau patrimonial într-o anumită 
problemă supusă dezbaterii,  dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a 
consiliului local ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau 
pentru : 

a. soŃ, soŃie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv ; 
b. orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaŃie de angajament, 

indiferent de natura acestuia ; 
c. o societate comercială la care deŃin calitatea de asociat unic, funcŃia de 

administrator sau de la care obŃin venituri ; 
d. o altă autoritate din care fac parte ; 
e. 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 ; 

f. o asociaŃie sau fundaŃie din care fac parte.  

       În declaraŃia privind interesele personale, consilierii locali vor specifica: 

a. funcŃiile deŃinute în cadrul societăŃilor comerciale, autorităŃilor şi 
instituŃiilor publice, asociaŃiilor şi fundaŃiilor; 

b. veniturile obŃinute din colaborarea cu orice persoană fizică sau juridică şi 
natura colaborării respective; 



c. participarea la capitalul societăŃilor comerciale, dacă aceasta depăşeşte 
5% din capitalul societăŃii; 

d. participarea la capitalul societăŃilor comerciale, dacă aceasta nu 
depăşeşte 5%  din capitalul societăŃii, dar depăşeşte valoarea de 10.000 
lei ; 

e. asociaŃiile şi fundaŃiile ai căror membri sunt; 
f. bunurile imobile deŃinute în proprietate sau în concesiune ; 
g. funcŃiile deŃinute în cadrul societăŃilor comerciale, autorităŃilor sau 

instituŃiilor publice de către soŃ/soŃie ; 
h. bunurile imobile deŃinute în proprietate sau în concesiune de către 

soŃ/soŃie şi copii minori ; 
i. lista proprietăŃilor deŃinute pe raza judeŃului ; 
j. cadourile şi orice beneficii materiale sau avantaje făcute de orice 

persoană fizică ori juridică, legate sau decurgând din funcŃia deŃinută în 
cadrul consiliului judeŃean ; orice cadou sau donaŃie primită de aleşii 
locali într-o ocazie publică sau festivă devin proprietatea acelei instituŃii 
ori autorităŃi ; 

k. orice alte interese, stabilite prin hotărâre a consiliului judeŃean, în cazul 
preşedintelui şi vicepreşedinŃilor  acestuia şi al consilierilor judeŃeni. 

             Consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă 
au un interes personal sau patrimonial în problema supusă dezbaterii.  În aceste  
situaŃii consilierii locali sunt obligaŃi să anunŃe, la începutul dezbaterilor, interesul 
personal pe care îl au în problema respectivă.       
  AnunŃarea interesului personal sau patrimonial şi abŃinerea de la vot se 
consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinŃei.   
 Hotărârile adoptate cu nerespectarea acestor dispoziŃii sunt nule de drept, 
potrivit dispoziŃiilor Legii administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată. 

             Registrul de interese are caracter public, putând fi consultat de către orice 
persoană, în condiŃiile prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informaŃiile de interes public.  

            Nedepunerea declaraŃiilor de avere şi interese în termenele prevăzute la art.152 
şi art.153 constituie contravenŃie şi se sancŃionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei 
şi declanşarea din oficiu a procedurii de control.     
 Refuzul depunerii declaraŃiei privind interesele personale atrage încetarea de 
drept a mandatului şi care se constată prin hotărârea consiliului local.  

      Fapta consilierilor  de a face declaraŃii privind interesele personale, care nu 
corespund adevărului, constituie infracŃiunea de fals în declaraŃii şi se pedepseşte 
potrivit Codului Penal. Cadourile şi orice beneficii materiale nedeclarate sunt supuse 
confiscării.  
           Marin Ban-Boroşteanu 

        Secretarul comunei Mociu 

 


