
Art. 1 

 

(1) Prezenta lege reglementează regimul general al autonomiei locale, precum şi organizarea şi 

funcţionarea administraţiei publice locale. 

 

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

 

a)activităţi de administraţie social-comunitară - acţiunile prin care se concretizează relaţia 

autorităţilor administraţiei publice locale cu asociaţiile de proprietari de pe raza unităţii 

administrativ-teritoriale; 

 

b)aglomerări urbane - asociaţiile de dezvoltare intercomunitară constituite pe bază de parteneriat 

între municipii, altele decât cele prevăzute la lit. j), şi oraşe, împreună cu localităţile urbane şi 

rurale aflate în zona de influenţă; 

 

c) asociaţii de dezvoltare intercomunitară - structurile de cooperare cu personalitate juridică, de 

drept privat, înfiinţate, în condiţiile legii, de unităţile administrativ-teritoriale pentru realizarea în 

comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea în comun a unor 

servicii publice; 

 

d)autorităţi deliberative - consiliul local, consiliul judeţean, Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti, consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor; 

 

e)autorităţi executive - primarii comunelor, oraşelor, municipiilor, ai subdiviziunilor 

administrativ-teritoriale ale municipiilor, primarul general al municipiului Bucureşti şi 

preşedintele consiliului judeţean; 

 

f)consilii locale - consilii comunale, orăşeneşti, municipale şi consiliile subdiviziunilor 

administrativ-teritoriale ale municipiilor; 

 

g)organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean - 

denumirea generică ce include: 

 

1.instituţii publice şi servicii publice înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale autorităţilor 

deliberative, denumite în continuare instituţii şi servicii publice de interes local sau judeţean; 

 

2.societăţi comerciale şi regii autonome înfiinţate sau reorganizate prin hotărâri ale autorităţilor 

deliberative, denumite în continuare societăţi comerciale şi regii autonome de interes local sau 

judeţean; 

 

3.asociaţii de dezvoltare intercomunitară; 

 

4.furnizori de servicii sociale, de drept public ori privat, care acordă servicii sociale în condiţiile 

prevăzute de lege; 

 

5.asociaţii, fundaţii şi federaţii recunoscute ca fiind de utilitate publică, în condiţiile legii; 



 

6.operatori de servicii comunitare de utilităţi publice locale sau judeţene; 

 

h)subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor - sectoarele municipiului Bucureşti  

sau alte subdiviziuni ale municipiilor, ale căror delimitare şi organizare se fac prin lege; 

 

i)unităţi administrativ-teritoriale - comune, oraşe şi judeţe; în condiţiile legii, unele oraşe pot fi 

declarate municipii; 

 

j)zonă metropolitană - asociaţia de dezvoltare intercomunitară constituită pe bază de parteneriat 

între capitala României sau municipiile de rangul I şi unităţile administrativ-teritoriale aflate în 

zona imediată. 

 

Art. 2 

 

(1)Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în 

temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, 

eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în 

soluţionarea problemelor locale de interes deosebit. 

 

(2)Aplicarea principiilor prevăzute la alin. (1) nu poate aduce atingere caracterului de stat 

naţional, unitar şi indivizibil al României. 

 

Art. 3 

 

(1)Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei 

publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe 

care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii. 

 

(2)Acest drept se exercită de consiliile locale şi primari, precum şi de consiliile judeţene, 

autorităţi ale administraţiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret şi liber 

exprimat. 

 

(3)Dispoziţiile alin. (2) nu aduc atingere posibilităţii de a recurge la consultarea locuitorilor prin 

referendum sau prin orice altă formă de participare directă a cetăţenilor la treburile publice, în 

condiţiile legii. 

 

(4)Prin colectivitate locală se înţelege totalitatea locuitorilor din unitatea administrativ-teritorială. 

 

Art. 4 

 

(1)Autonomia locală este numai administrativă şi financiară, fiind exercitată pe baza şi în 

limitele prevăzute de lege. 
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(2)Autonomia locală priveşte organizarea, funcţionarea, competenţele şi atribuţiile, precum şi 

gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparţin comunei, oraşului, municipiului sau judeţului, 

după caz. 

 

Art. 5 

 

(1)Autorităţile administraţiei publice locale exercită, în condiţiile legii, competenţe exclusive, 

competenţe partajate şi competenţe delegate. 

 

(2)Autonomia locală conferă autorităţilor administraţiei publice locale dreptul ca, în limitele 

legii, să aibă iniţiative în toate domeniile, cu excepţia celor care sunt date în mod expres în 

competenţa altor autorităţi publice. 

 

Art. 6 

 

(1)Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale din comune, oraşe şi municipii şi 

autorităţile administraţiei publice de la nivel judeţean se bazează pe principiile autonomiei, 

legalităţii, responsabilităţii, cooperării şi solidarităţii în rezolvarea problemelor întregului judeţ. 

 

(2)În relaţiile dintre autorităţile administraţiei publice locale şi consiliul judeţean, pe de o parte, 

precum şi între consiliul local şi primar, pe de altă parte, nu există raporturi de subordonare. 

 

Art. 7 

 

Descentralizarea competenţelor către autorităţile administraţiei publice locale se face cu 

respectarea principiilor şi regulilor prevăzute de Legea-cadru a descentralizării. 

 

Art. 8 

 

(1)Autorităţile administraţiei publice centrale vor consulta, înainte de adoptarea oricărei decizii, 

structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, în toate problemele care le 

privesc în mod direct, potrivit legii. 

 

(2)Structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale sunt: 

 

a)Asociaţia Comunelor din România; 

 

b)Asociaţia Oraşelor din România; 

 

c)Asociaţia Municipiilor din România; 

 

d)Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România; 

 

e)alte forme asociative de interes general, constituite potrivit legii. 

 

 



Art. 9 

 

(1)În cadrul politicii economice naţionale, comunele, oraşele, municipiile şi judeţele au dreptul la 

resurse financiare proprii, pe care autorităţile administraţiei publice locale le stabilesc, le 

administrează şi le utilizează pentru îndeplinirea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin, în 

condiţiile legii. 

 

(2)Resursele financiare de care dispun autorităţile administraţiei publice locale trebuie să fie 

corelate cu competenţele şi cu atribuţiile prevăzute de lege. 

 

Art. 10 

 

Autorităţile administraţiei publice locale administrează sau, după caz, dispun de resursele 

financiare, precum şi de bunurile proprietate publică sau privată ale comunelor, oraşelor, 

municipiilor şi judeţelor, în conformitate cu principiul autonomiei locale. 

 

 

Art. 11 

 

(1)Două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competenţelor 

autorităţilor lor deliberative şi executive, să coopereze şi să se asocieze, în condiţiile legii, 

formând asociaţii de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat şi de 

utilitate publică. Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sunt de utilitate publică, prin efectul 

prezentei legi, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 

asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005. 

 

(2)Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se constituie în condiţiile legii, în scopul realizării în 

comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizării în comun a 

unor servicii publice. Zonele metropolitane şi aglomerările urbane constituite cu acordul expres 

al consiliilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale componente au ca scop dezvoltarea 

infrastructurilor şi a obiectivelor de dezvoltare de interes comun. Autorităţile deliberative şi 

executive de la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale componente îşi păstrează 

autonomia locală, în condiţiile legii. 

 

(3)Unităţile administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competenţelor autorităţilor lor 

deliberative şi executive, să coopereze şi să se asocieze şi cu unităţi administrativ-teritoriale din 

străinătate, în condiţiile legii, prin hotărâri ale consiliilor locale sau consiliilor judeţene, după 

caz. 

 

(4)Pentru protecţia şi promovarea intereselor lor comune, unităţile administrativ-teritoriale au 

dreptul de a adera la asociaţii naţionale şi internaţionale, în condiţiile legii. 

 

Art. 12 

 

(1)Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se finanţează prin contribuţii din bugetele locale ale 

unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi din alte surse, în condiţiile legii. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00032916.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00084835.htm


 

(2)Guvernul sprijină asocierea unităţilor administrativ-teritoriale prin programe naţionale de 

dezvoltare. Aceste programe sunt finanţate anual prin bugetul de stat şi sunt prevăzute distinct în 

cadrul bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor, în condiţiile legii privind finanţele 

publice locale. 

 

(3)Consiliile judeţene pot iniţia şi derula programe judeţene de dezvoltare, finanţate din bugetul 

local al judeţului şi prevăzute distinct în cadrul acestuia. 

 

Art. 13 

 

(1)Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sunt conduse de un consiliu de administraţie 

compus din reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale componente, desemnaţi de 

consiliul local sau de consiliul judeţean, la propunerea primarului, respectiv a preşedintelui 

consiliului judeţean, precum şi la propunerea consilierilor locali sau judeţeni, după caz. 

 

(2)Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte ales cu votul majorităţii  

membrilor săi. 

 

(3)Pentru realizarea obiectivelor proprii, consiliul de administraţie poate înfiinţa un aparat tehnic, 

finanţat din resursele asociaţiei de dezvoltare intercomunitară. 

 

(4)Organizarea şi modul de funcţionare a consiliului de administraţie şi a aparatului tehnic sunt 

stabilite prin actul de înfiinţare şi statutul asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, aprobate prin 

hotărârile consiliilor locale, respectiv judeţene asociate. 

 


