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CUVÂNT ÎNAINTE
Administraþia publicã localã sau despre
sacralizarea interesului public al
colectivitãþilor locale
Lucrarea de faþã reprezintã a doua ediþie a
comentariului legii administraþiei publice locale, realizat
de domnul conferenþiar universitar Mihai Cristian
Apostolache. Pentru noi, autorul reprezintã nu doar fostul
nostru doctorand, ci ºi una dintre cele mai reuºite realizãri
pe care misiunea de dascãl universitar, conducãtor de
doctorat, ne-a învrednicit sã le avem. Am învãþat de la
marii noºtri profesori cã asumarea unei teme ca subiect
de cercetare în pregãtirea doctoralã reprezintã un obiectiv
pe care þi-l asumi nu doar în anii în care îþi desãvârºeºti
doctoratul, ci pentru întreaga carierã academicã, în care
trebuie sã reprezinþi ºi sã rãmâi un reper pentru doctrina
consacratã instituþiei juridice care a reprezentat subiectul
tezei de doctorat. Autorul acestei lucrãri dovedeºte cã
ºi-a însuºit cu toatã responsabilitatea un asemenea
îndemn, dat fiind faptul cã teza sa de doctorat a fost
consacratã instituþiei primarului în România ºi în unele
state membre ale Uniunii Europene.
Primarul reprezintã o componentã a administraþiei
publice locale. Înþelegerea lui implicã cunoaºterea
întregului sistem al administraþiei publice locale, a
principiilor care o guverneazã, a raporturilor cu celelalte
autoritãþi publice ºi cu cetãþenii ºi a competenþei pe care
o exercitã.
7

Un comentariu al legii-cadru a administraþiei
publice locale valideazã o asemenea înþelegere ºi o
confirmã, în egalã mãsurã. Lucrarea elaboratã de fostul
nostru doctorand exceleazã din mai multe puncte de
vedere.
În primul rând, sub aspect teoretic, autorul ei face
dovada înþelegerii literei ºi spiritului legii organice a
administraþiei publice locale, în perspectiva evoluþiei
sale, având în vedere frecventele modificãri care i se aduc
ºi pe care Mihai Apostolache le analizeazã temeinic,
critic, adeseori, propunând, când este cazul, soluþii care
se impun în viitor. Autorul intrã în dialog cu alþi
specialiºti, ale cãror opinii le împãrtãºeºte, sau,
dimpotrivã, le respinge în mod argumentat.
Un al doilea aspect care conferã certã valoare
lucrãrii este raportarea la jurisprudenþã, atât a instanþelor
judecãtoreºti naþionale ºi europene, cât ºi a Curþii
Constituþionale.
În al treilea rând, subliniem spiritul deschis,
integrator în care îºi concepe lucrarea. Administraþia
publicã localã este, în ultimã instanþã, o componentã a
administraþiei publice, în ansamblul sãu, care, la rândul
ei, reprezintã un segment al puterii executive, una din
cele trei puteri în stat, ale cãrei separare ºi echilibru sunt
statuate prin art. 1 alin. 4 al legii fundamentale. Din
aceastã perspectivã, analiza administraþiei locale nu se
poate realiza izolat, ci prin raportare la întreaga
arhitecturã instituþionalã consacratã de actualul sistem
constituþional ºi legal.
O calitate însemnatã a lucrãrii o reprezintã ºi
relevarea, în permanenþã, a semnificaþiei apartenenþei
României la Uniunea Europeanã, astfel cã subtilitatea
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unor interpretãri ºi forþa lor, în egalã mãsurã, nu pot
ignora un asemenea statut.
Autorul acestei lucrãri nu este, nici pe departe, un
comentator lipsit de curaj în a se exprima. El criticã, în
mod vehement chiar, soluþii legislative nelegitime prin
modul în care încalcã principiile constituþionale, statutul
sau regimul unor instituþii juridice ºi regulile, de
ansamblu, ale statului de drept.
Din multele discuþii care se pot face pe aceastã temã,
ne oprim la cele care privesc mutaþiile produse în regimul
juridic al rãspunderii autoritãþilor autonome locale ºi al
personalului care îºi desfãºoarã activitatea în cadrul
acestora. Avem în vedere intenþia, rezultatã din substanþa
reglementãrii actuale, de a transfera greutatea rãspunderii
pe umerii funcþionarilor publici sau contractuali, cu
consecinþa exonerãrii de rãspundere a aleºilor locali.
La fel de discutabile sunt, în opinia autorului, ºi
fluctuaþiile cu privire la modul de alegere a unor
autoritãþi, precum primarul sau preºedintele consiliului
judeþean, sau precaritatea declarãrii, prin lege, a
prefectului ca înalt funcþionar public, cãruia îi este
interzisã apartenenþa politicã, în vreme ce realitãþile
contrazic vehement prevederile legale.
Încheiem prin a ne exprima satisfacþia cu privire la
aceastã lucrare, care, suntem convinºi cã va fi urmatã ºi
de alte ediþii viitoare. În perspectiva previzibilã a
elaborãrii unui Cod administrativ, sugerãm autorului sã-ºi
propunã, încã de pe acum, realizarea unui comentariu al
întregii pãrþi a acestuia consacratã administraþiei publice
locale, singur sau ca membru al unor colective care sã
elaboreze un comentariu al întregului act normativ.
9

Prezenta lucrare reprezintã, în opinia noastrã, o
sursã de inspiraþie, un îndrumar valoros pentru cei care
fie îºi desfãºoarã activitatea în administraþia publicã
localã, fie se pregãtesc sã ocupe diferite funcþii în cadrul
acesteia. În egalã mãsurã, suntem încrezãtori cã ea va
reprezenta o lucrare de referinþã pentru toþi cei care, ca
teoreticieni sau practicieni, sunt implicaþi în derularea
fenomenului administrativ în România.
Profesor universitar doctor Verginia Vedinaº
Membru asociat al Academiei
Oamenilor de ªtiinþã
Preºedinte al Institutului de ªtiinþe Administrative
Paul Negulescu
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Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001
a fost publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001, fiind modificatã
ºi completatã pânã în prezent prin diverse acte normative,
ºi anume:
- O.U.G. nr. 74/2001 pentru completarea art. 152
din Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001,
aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 738/
2001;
- Legea nr. 216/2002 pentru modificarea alin. 1 al
art. 103 din Legea administraþiei publice locale nr. 215/
2001;
- Legea nr. 161/2003 privind unele mãsuri pentru
asigurarea transparenþei în exercitarea demnitãþilor
publice, a funcþiilor publice ºi în mediul de afaceri,
prevenirea ºi sancþionarea corupþiei;
- Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor
ºi operelor comemorative de rãzboi;
- Legea nr. 141/2004 pentru modificarea ºi
completarea Legii administraþiei publice locale nr. 215/
2001;
- Legea nr. 340/2004 privind instituþia prefectului;
- Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleºilor
locali;
- Legea nr. 286/2006 pentru modificarea ºi
completarea Legii administraþiei publice locale nr. 215/
2001;
- Republicatã în anul 2007 în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007;
- O.U.G. nr. 20/2008 privind unele mãsuri pentru
organizarea ºi desfãºurarea alegerilor pentru autoritãþile
administraþiei publice locale;
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- Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei
Deputaþilor ºi a Senatului ºi pentru modificarea ºi
completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea
autoritãþilor administraþiei publice locale, a Legii
administraþiei publice locale nr. 215/2001 ºi a Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleºilor locali (abrogatã prin
Legea nr. 208/2015);
- O.U.G. nr. 66/2008 pentru modificarea ºi
completarea Legii administraþiei publice locale nr. 215/
2001 ºi a Legii nr. 334/2006 privind finanþarea partidelor
politice ºi a campaniilor electorale, precum ºi pentru
modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei
Deputaþilor ºi a Senatului ºi pentru modificarea ºi
completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea
autoritãþilor administraþiei publice locale, a Legii
administraþiei publice locale nr. 215/2001 ºi a Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleºilor locali;
- Legea nr. 131/2008 pentru completarea art. 116
din Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001;
- O.U.G. nr. 105/2009 privind unele mãsuri în
domeniul funcþiei publice, precum ºi pentru întãrirea
capacitãþii manageriale la nivelul serviciilor publice
deconcentrate ale ministerelor ºi ale celorlalte organe
ale administraþiei publice centrale din unitãþile
administrativ-teritoriale ºi ale altor servicii publice,
precum ºi pentru reglementarea unor mãsuri privind
cabinetul demnitarului din administraþia publicã centralã
ºi localã, cancelaria prefectului ºi cabinetul alesului local;
- Legea nr. 375/2009 pentru modificarea alin. (2)
al art. 53 din Legea administraþiei publice locale nr. 215/
2001;
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- Legea nr. 59/2010 pentru modificarea art. 55 din
Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001;
- Legea nr. 264/2010 pentru aprobarea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 105/2009 privind unele
mãsuri în domeniul funcþiei publice, precum ºi pentru
întãrirea capacitãþii manageriale la nivelul serviciilor
publice deconcentrate ale ministerelor ºi ale celorlalte
organe ale administraþiei publice centrale din unitãþile
administrativ-teritoriale ºi ale altor servicii publice,
precum ºi pentru reglementarea unor mãsuri privind
cabinetul demnitarului din administraþia publicã centralã
ºi localã, cancelaria prefectului ºi cabinetul alesului local;
- Legea nr. 264/2011 pentru modificarea art. 1 alin.
(2) din Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001
ºi pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Legea nr. 351/
2001 privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului naþional - Secþiunea a IV-a - Reþeaua de
localitãþi;
- Legea nr. 13/2012 pentru modificarea Legii
administraþiei publice locale nr. 215/2001;
- Legea nr. 74/2012 pentru completarea art. 21 din
Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001;
- Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a
Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedurã civilã;
- Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea
ºi completarea Legii cadastrului si a publicitãþii
imobiliare nr. 7/1996;
- O.U.G. nr. 44/2012 privind modificarea art. 81
din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii
nr. 134/2010 privind Codul de procedurã civilã;
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- O.U.G. nr.4/2013 privind modificarea Legii nr.
76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010
privind Codul de procedurã civilã, precum ºi pentru
modificarea ºi completarea unor acte normative conexe;
- Legea nr.20/2014 pentru modificarea Legii
administraþiei publice locale nr. 215/2001;
- O.U.G. nr. 18/2014 pentru reglementarea unor
mãsuri privind activitatea Regiei Autonome
Administraþia Patrimoniului Protocolului de Stat,
pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile ºi
pentru modificarea unor acte normative;
- O.U.G. nr. 68/2014 privind modificarea ºi
completarea unor acte normative;
- Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritãþilor
administraþiei publice locale, pentru modificarea Legii
administraþiei publice locale nr. 215/2001, precum si
pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 393/2004
privind Statutul aleºilor locali;
- Legea nr. 119/2015 pentru modificarea Legii
administraþiei publice locale nr. 215/2001;
- O.U.G. nr. 14/2015 pentru completarea Legii
administraþiei publice locale nr. 215/2001 ºi pentru
modificarea art. 39 alin. (72) din Legea nr. 273/2006
privind finanþele publice locale;
- Legea nr. 200/2015 pentru modificarea art. 47
din Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001.
- Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr. 41/2015
pentru modificarea ºi completarea unor acte normative,
precum ºi pentru reglementarea unor mãsuri bugetare.
- Legea nr. 265/2015 pentru aprobarea Ordonanþei
de Urgenþã a Guvernului nr. 68/2014 privind modificarea
ºi completarea unor acte normative.
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- Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr. 42/2016
privind stabilirea unor mãsuri financiare ºi pentru
modificarea ºi completarea unor acte normative.
- Legea nr. 32/2017 pentru modificarea art. 46
alin.1 din Legea administraþiei publice locale nr. 215/
2001, precum ºi pentru completarea art. 77 din Legea
nr. 393/2004 privind Statutul aleºilor locali.
- Legea nr. 140/2017 pentru modificarea art. 128
din Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001 ºi
pentru modificarea art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind
Statutul aleºilor locali.
Legea administraþiei publice locale a fost verificatã
de Curtea Constituþionalã 1 din punct de vedere al
compatibilitãþii normelor sale cu textul constituþional atât
în cadrul controlului anterior intrãrii în vigoare a legii, cât
ºi al celui posterior, ca urmare a celor 79 de excepþii de
neconstituþionalitate ridicate în faþa instanþelor
judecãtoreºti. Toate excepþiile de neconstituþionalitate
ridicate de diverse subiecte de drept în faþa instanþelor
judecãtoreºti cu privire la diferite dispoziþii din cuprinsul
legii au fost respinse de Curtea Constituþionalã. Legea nr.
215 a administraþiei publice locale a fost adoptatã de cãtre
Parlament, la iniþiativa Guvernului, în anul 2001, ºi a
înlocuit Legea nr.69/19912 a administraþiei publice locale.
1 Pentru mai multe detalii a se vedea ºi Mihai Cristian
Apostolache, Aspecte jurisprudenþiale relevante din practica Curþii
Constituþionale a României în materia administraþiei publice locale,
articol susþinut la ETC5 International Conference, 14-15 mai 2015,
Bacãu, publicat în Acta Universitatis George Bacovia Juridica, Issue
no.2/2015, Revistã editatã de Universitatea George Bacovia din Bacãu.
2 Publicatã în Monitorul Oficial nr. 238 din 28.11.1991.
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Pentru realizarea acestei lucrãri am utilizat dispoziþii
ºi din alte acte normative care reglementeazã organizarea
ºi funcþionarea administraþiei publice locale, dar ºi din
alte materii cu incidenþã asupra administraþiei publice
locale, dintre care amintim:
- Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleºilor
locali;
- Legea-cadru a descentralizãrii nr. 195/2006;
- Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritãþilor
administraþiei publice locale, pentru modificarea Legii
administraþiei publice locale nr. 215/2001, precum ºi
pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 393/2004
privind Statutul aleºilor locali;
- Legea nr.145/2016 privind instituirea zilei de 23
iunie Ziua funcþionarului public;
- Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului
de amenajare a teritoriului naþional - Secþiunea a IV-a
- Reþeaua de localitãþi;
- Legea nr.2/1968 privind organizarea administrativã a teritoriului;
- Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ;
- Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei
europene a autonomiei locale;
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcþionarilor publici;
- Legea nr.161/2003 privind unele mãsuri pentru
asigurarea transparenþei în exercitarea demnitãþilor
publice, a funcþiilor publice ºi în mediul de afaceri,
prevenirea ºi sancþionarea corupþiei;
- Legea nr. 176/2010 privind integritatea în
exercitarea funcþiilor ºi demnitãþilor publice, pentru
16

modificarea ºi completarea Legii nr. 144/2007 privind
înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Agenþiei
Naþionale de Integritate, precum ºi pentru modificarea
ºi completarea altor acte normative;
- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plãtit din fonduri publice;
- O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare ºi funcþionare a consiliilor
locale, aprobatã prin Legea nr.673/2002;
- O.G. nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unitãþii
administrativ-teritoriale, aprobatã prin Legea nr.96/2003.
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CAPITOLUL I
DISPOZIÞII GENERALE
SECÞIUNEA 1
Regimul general al autonomiei locale
ART. 1
(1) Prezenta lege reglementeazã regimul general al
autonomiei locale, precum ºi organizarea ºi
funcþionarea administraþiei publice locale.
(2) În sensul prezentei legi, termenii ºi expresiile de
mai jos au urmãtoarele semnificaþii:
a) activitãþi de administraþie social-comunitarã acþiunile prin care se concretizeazã relaþia autoritãþilor administraþiei publice locale cu asociaþiile de
proprietari de pe raza unitãþii administrativteritoriale;
b) aglomerãri urbane - asociaþiile de dezvoltare
intercomunitarã constituite pe bazã de parteneriat
între municipii, altele decât cele prevãzute la lit. j), ºi
oraºe, împreunã cu localitãþile urbane ºi rurale aflate
în zona de influenþã;
c) asociaþii de dezvoltare intercomunitarã - structurile
de cooperare cu personalitate juridicã, de drept
privat, înfiinþate, în condiþiile legii, de unitãþile
administrativ-teritoriale pentru realizarea în comun
a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau
regional ori furnizarea în comun a unor servicii
publice;
18

d) autoritãþi deliberative - consiliul local, consiliul
judeþean, Consiliul General al Municipiului Bucureºti, consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor;
e) autoritãþi executive - primarii comunelor, oraºelor,
municipiilor, ai subdiviziunilor administrativteritoriale ale municipiilor, primarul general al
municipiului Bucureºti ºi preºedintele consiliului
judeþean;
f) consilii locale - consilii comunale, orãºeneºti,
municipale ºi consiliile subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor;
g) organisme prestatoare de servicii publice ºi de
utilitate publicã de interes local sau judeþean denumirea genericã ce include:
1. instituþii publice ºi servicii publice înfiinþate ºi
organizate prin hotãrâri ale autoritãþilor deliberative,
denumite în continuare instituþii ºi servicii publice
de interes local sau judeþean;
2. societãþi comerciale ºi regii autonome înfiinþate sau
reorganizate prin hotãrâri ale autoritãþilor deliberative, denumite în continuare societãþi comerciale ºi
regii autonome de interes local sau judeþean;
3. asociaþii de dezvoltare intercomunitarã;
4. furnizori de servicii sociale, de drept public ori
privat, care acordã servicii sociale în condiþiile
prevãzute de lege;
5. asociaþii, fundaþii ºi federaþii recunoscute ca fiind
de utilitate publicã, în condiþiile legii;
6. operatori de servicii comunitare de utilitãþi publice
locale sau judeþene;
19

h) subdiviziuni administrativ-teritoriale ale
municipiilor - sectoarele municipiului Bucureºti sau
alte subdiviziuni ale municipiilor, ale cãror delimitare
ºi organizare se fac prin lege;
i) unitãþi administrativ-teritoriale - comune, oraºe ºi
judeþe; în condiþiile legii, unele oraºe pot fi declarate
municipii;
j) zonã metropolitanã - asociaþia de dezvoltare
intercomunitarã constituitã pe bazã de parteneriat
între capitala României sau municipiile de rangul I
ori municipiile reºedinþã de judeþ ºi unitãþile
administrativ-teritoriale aflate în zona imediatã.
Comentariu
1. Legea nr. 215/2001 a administraþiei publice locale
a înlocuit vechea reglementare, Legea nr. 69/19913, o
lege preconstituþionalã, care a avut menirea de a pune
bazele sistemului administrativ descentralizat, care are
în centrul sãu principiul autonomiei locale. Descentralizarea administrativã nu trebuie sã fie confundatã cu
decentralizarea politicã, aceastã din urmã formã a sa
implicând federalismul.4
Iniþiativa adoptãrii unei noi legi a administraþiei
publice locale a aparþinut Guvernului care a iniþiat
3 Anterior Legii nr. 69/1991 a produs efecte juridice
Decretul-lege nr.8/1990 privind organizarea ºi funcþionarea organelor
locale ale administraþiei de stat în judeþe, municipiul Bucureºti,
municipii, sectoare ale municipiului Bucureºti, oraºe ºi comune ºi
Legea nr. 5/1990 privind administrarea judeþelor, municipiilor,
oraºelor ºi comunelor pânã la organizarea de alegeri locale.
4 Dana Apostol Tofan, Drept administrativ, vol.I, Ediþia 3,
Editura C.H.Beck, Bucureºti, 2014, p.299.
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