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1. AUTONOMIA LOCALĂ - REZULTAT AL
DESCENTRALIZĂRII ADMINISTRATIVE.
ASPECTE DE DREPT COMPARAT ÎNTRE
ROMÂNIA ŞI REPUBLICA MOLDOVA
Autonomia locală poate fi definită atât din perspectivă istorică, cât şi
din perspectiva dinamicii legislative ce a urmat anului 1990 (Popa, 1999,
123). În lucrarea Autonomia locală în România se evidenţiază caracterul
oscilant al legiuitorului Român în materia consacrării autonomiei locale,
care se situează între un sistem centralizat şi unul descentralizat al
administraţiei publice, între reglementarea unui control de legalitate moderat
al prefectului şi un tip de control ce se încadrează în ceea ce doctrina
interbelică desemna prin tutelă administrativă. Autorul subliniază
deschiderea democratică pe care o presupune autonomia locală şi totodată
rolul pe care îl îndeplinesc structurile europene în definirea acestui
principiu, considerat ca făcând parte din patrimoniul comun al tuturor
democraţiilor care şi-au dovedit perenitatea pe continentul nostru. În acest
sens, legiuitorul român s-a inspirat în definirea acestui principiu de
organizare şi funcţionare a administraţiei publice locale din legislaţiile
avansate ale statelor europene, valorificând totodată şi experienţa naţională
din perioada interbelică.
Lucrarea Corelaţia principiului autonomiei locale cu alte principii
de drept afirmă faptul că problematica conţinutului şi a sferei de cuprindere
a conceptului de autonomie locală nu a constituit un obiectiv principal al
doctrinei administrative şi a practicii judiciare româneşti (Popa, 1997, p.5).
Subsidiaritatea ca principiu politic de repartiţie a competenţelor între
statele componente şi Uniunea Europeană este utilizată în dublu sens:
- ca argument ce sprijină competenţele structurilor comunitare în
detrimentul celor naţionale;
- ca argument împotriva extinderii competenţelor comunitare şi
localizării lor la nivel naţional sau al comunităţilor regionale şi locale (Popa,
1997, p.30).
În plan juridic rolul subsidiarităţii este acela de a regla exerciţiul
competenţelor instituţiilor şi nu acela de împărţire a competenţelor între
statele membre şi Uniunea Europeană. Împărţirea competenţelor formează
obiectul tratatelor. (Popa, 1997, p. 31).
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Subsidiaritatea ca principiu juridic de repartizare a competenţelor
între colectivităţile teritoriale locale şi stat se aplică în statele membre a
Consiliului Europei în urma unor recomandări a Comitetului de Miniştri a
Consiliului Europei (Debbasch, 1976, p. 164).
Perfecţionarea organizării administrativ-teritoriale poate influenţa
pozitiv şi dezvoltarea internă a autonomiei locale. Domeniile de referinţă
sunt noile raporturi între autonomia locală şi suveranitatea statului,
organizarea administrativ-teritorială şi problema diversificării statutului
colectivităţilor teritoriale locale, precum, şi dezvoltarea internă a autonomiei
locale.
Relaţiile dintre nivelurile local, naţional şi regional european
reprezintă una dintre problemele care poate influenţa funcţionalitatea
sistemului administraţiei publice naţionale, şi anume structurile
administraţiei de stat specializate în relaţiile cu palierele local şi
internaţional, edificarea arhitecturii regionale europene complexe şi poziţia
individului în faţa „blocului public” complex, constituit din nivelurile local,
naţional şi regional european.
Sunt autori care menţionează că în noua ordine constituţională,
imperativul devenirii României ca stat de drept şi democratic a generat şi
necesitatea regândirii şi reconsiderării vechiului sistem al administraţiei de
stat, bazat pe principii de natură centralistă, în sensul edificării unei
administraţii publice moderne şi eficiente, apropiată de cetăţeni, care să
răspundă la un nivel calitativ ridicat, cerinţelor şi necesităţilor
colectivităţilor umane, pe care le deserveşte.(Manda, 1999)
Pe coordonatele principiilor constituţionale aplicabile administraţiei
publice, atât în plan structural-organizatoric, cât şi cel material-funcţional,
în virtutea principiului autonomiei locale, consacrat de Constituţie,
administraţia publică locală a căpătat o nouă filozofie, dobândind o
identitate proprie şi generând o configuraţie inedită în sistemul global al
administraţiei publice din România.
Autorităţile publice reprezentative locale, prin natura lor juridică
participă la exercitarea puterii de stat, iar principiile constituţionale ale
autonomiei locale şi descentralizării administrative, în bază căror este
organizată administraţia publică locală, dezvoltă democraţia, coboară
procesul decizional până la colectivităţile locale, le face să fie mai active,
mai responsabile privind rezultatele administraţiei domeniului public
(Popescu, 1999, p.17).
În administraţia publică locală din Republica Moldova a avut loc
nenumăratele reforme în domeniul administraţiei publice locale care de
fiecare dată au eşuat, nu au dat rezultatele dorite, respectiv sau ciocnit de
diverşi factori de ordin obiectiv cât subiectiv. Constituţia Republicii
12

Moldova prin art.109 stabileşte principiile pe care se întemeiază
administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale, iar legislaţia din
domeniu dezvoltă aceste principii constituţionale. Realitatea, însă,
demonstrează că de la textul scris la realizarea în practică este distanţă foarte
lungă. Experienţa Republicii Moldova a demonstrat, că aceste principii
pentru administraţia publică locală au mai mult un caracter decorativ,
deoarece autorităţile publice locale niciodată nu au beneficiat de
independenţă în administrarea domeniului local, nu au beneficiat de
autonomie financiară, de dreptul de a-şi stabili de sine stătător de personal
necesar pentru realizarea intereselor comunităţii.
Realizarea autonomiei locale este unul din obiectivele esenţiale ale
reformei administrative în România şi Republica Moldova. Atingerea
acestui obiectiv este dependentă de o serie de factori de natură politică,
legislativă, economică şi socială, de realizarea unor modificări structurale în
administraţia publică şi, mai ales, de schimbarea comportamentului
funcţionarului public în realizarea noilor sarcini care revin serviciilor
publice.
Dicţionarul explicativ al limbii române explică sensul cuvântului
„autonomie” ca drept al unui stat, al unei regiuni, al unei naţionalităţi sau al
unei minorităţi naţionale de a se administra în mod autonom, în cadrul unui
stat condus de o putere centrală. În termeni juridici, cuvântul „autonomie”
poartă un înţeles dublu. În dreptul civil, „autonomia de a voi”, este înţeleasă
ca o capacitate de a emite acte juridice sau, altfel spus, puterea juridică de a
exprima voinţa individuală. În dreptul public, prin autonomie se subînţelege
capacitatea de a crea reguli de drept obiectiv.
Autonomia locală reprezintă un principiu şi un mod de organizare a
administraţiei colectivităţilor locale, care nu poate fi implementat fără
restructurarea întregului sistem al administraţiei publice. Pentru realizarea
acestei restructurări sunt necesare, în primul rând, măsuri legislative care să
o consacre, modificări de comportament şi de mentalităţi ale agenţilor care
le pun în aplicare, toate fiind bazate pe cunoaşterea şi interpretarea corectă a
sistemului şi a rolurilor care revin agenţilor administrativi (Vida, 1994,
p.193).
În decursul ultimelor două decenii, Romania a făcut paşi importanţi
în planul asigurării autonomiei locale şi descentralizării, dar procesul de
implementare a acestei politici a întâmpinat multe probleme din cauza
inexistentei unei strategii naţionale a descentralizării. În cadrul acestui
proces s-au identificat trei cicluri:
(1) În primul ciclu (1991-1994) au fost iniţiate schimbări importante
în structura şi finanţarea autorităţilor publice locale, care au inclus şi
introducerea sistemului de taxe şi impozite locale.
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(2) În ciclul al doilea al politicii de reforma (1998-2000) s-au făcut noi
paşi pentru realizarea descentralizării administrative şi financiare. În acest
sens, pe baza noii legislaţii privind finanţele publice locale, a crescut nu
numai partea din PIB destinată bugetelor locale, dar şi proporţia
corespunzătoare a cheltuielilor locale din totalul cheltuielilor publice (între
1998-2001 procentul din PIB a crescut de la 3,6 la 6,5% şi cheltuielile locale
au crescut de la 14,4 la 26,6%).
(3) În timpul celui de-al treilea ciclu (2001 – până în prezent), prin
noile legi adoptate, s-au stabilit noi reguli pentru anumite funcţii ale
autorităţilor publice locale, în special privind serviciile publice. În intervalul
1991-2003 au existat tendinţe de centralizare şi de descentralizare. Astfel,
câteva prevederi legale noi au întărit controlul autorităţilor publice centrale
asupra funcţiilor autorităţilor publice locale, în timp ce altele au acţionat în
direcţia descentralizării (Prisăcaru, 1998, p.5).
Pornind din 1991, anul în care s-a adoptat Legea Republicii Moldova
nr. 635-XII din 10 iulie 1991 cu privire la bazele autoadministrării locale şi
până în prezent nu s-a găsit o soluţie eficientă privind organizarea
administrativă a teritoriului. În toată această perioadă au fost depuse
numeroase eforturi de reformare a sistemului administraţiei publice locală,
însă aceste eforturi au fost diminuate de lipsa unei viziuni strategice clare
asupra obiectivelor pe termen lung, instabilitatea politică şi administrativă a
administraţiei centrale şi situaţiei economice precare a comunităţilor
teritoriale. În sistemul administraţiei publice locale în Republica Moldova
există un deficit de reuşite pe terenul descentralizării administrative.
Această situaţie se referă în principal la dezechilibrul existent între resursele
disponibile la nivel local şi funcţiile stipulate prin lege autorităţilor publice
locale. Acest dezechilibru a servit mult timp drept un argument puternic în
favoarea unei centralizări pe verticală a deciziilor care se iau la nivelul
autorităţilor publice locale (de ordin bugetar, administrativ, managerial,
social), ceea ce a inhibat iniţiativa locală şi a compromis încrederea
cetăţeanului în autoritatea publică. Mult timp s-a considerat că acest control
impus de sus îl va face mai ascultător pe funcţionarul public local, şi va
spori prin urmare eficienţa acţiunilor sale (Ciobanu, 2006, p.8). Un motiv
esenţial al acestei situaţii se explică şi prin lipsa unui mecanism efectiv de
descentralizare administrativă şi financiară, abordarea formalistă a unor
principii constituţionale, şi politicile de centralizare care au prevalat ori de
câte ori Parlamentul Republicii Moldova a iniţiat reforme în domeniul
administraţiei publice locale.
Astfel, se identifică cel puţin 4 etape distincte care au definit agenda
de interes legislativ faţă de domeniul administrării publice locale: (1) 19911994; (2) 1994-1998; (3) 1998-2003; (4) 2003 – până în prezent. Încercările
14

de a reforma administraţia publică locală nu a reprezentat o prioritate, pentru
că metodele centraliste au prevalat în gestionarea sistemului bugetar, în
privatizarea şi furnizarea de servicii publice, iar schimbările aşteptate au fost
mult prea lente şi fragmentate (Popa, 2006, p.16). Este important de a
menţiona că aceste etape de reformă sunt strâns legate şi de „culoarea
politică” al organul reprezentativ suprem al poporului Republicii Moldova.
Odată cu păşirea Republicii Moldova pe cale reformelor democratice, s-a
impus şi o reformă în administraţia publică. Această reformă a fost
condiţionată de necesitatea schimbării structurii administraţiei publice, de
rolul, funcţiile şi criteriile noi pe care trebuie să le aibă atât administraţia
publică centrală, cât şi administraţia publică locală (Deliu, 2004, p.69).
Având în vedere importanţa deosebită pe care o au autorităţile
administraţiei publice locale în administrarea treburilor publice, dată fiind
necesitatea realizării principiilor constituţionale privind autonomia locală, în
scopul antrenării maselor largi ale populaţiei în activităţi publice prin
Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 2044 din 15 octombrie 2004
anul 2005 a fost declarat anul Colectivităţilor Locale din Republica
Moldova1. Conform Decretului Guvernul trebuie să aprobe Programul
Naţional de acţiuni pentru desfăşurarea Anului Colectivităţilor Locale din
Republica Moldova orientat spre dezvoltarea social-economică a
localităţilor din ţară, consolidarea bazei lor tehnico-materiale, intensificarea
activităţii obşteşti a populaţiei şi soluţionarea altor probleme de importanţă
vitală la nivel local şi să stabilească sursele de finanţare a acţiunilor
desfăşurate în cadrul Anului Colectivităţilor Locale din Republica Moldova
şi va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea lor. Menţionăm, că
accentul principal a fost pus pe sursele financiare locale, fapt care în
condiţiile bugetelor austere nu a permis acţiuni de consolidare a
infrastructurii colectivităţilor locale.
La 30 decembrie 2005 Guvernul Republicii Moldova prin Hotărârea
nr.1402 a aprobat Strategia de reformă a administraţiei publice centrale2.
Tranziţia la economia de piaţă, destrămarea fostului sistem administrativ şi
alte fenomene care au derulat o dată cu obţinerea independenţei Republicii
1

Decret privind declararea anului 2005 Anul Colectivităţilor Locale din Republica
Moldova, nr.2044-III din 15.10.2004, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.189192/870 din 22.10.2004
2
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Strategiei de reformă a
administraţiei publice centrale în Republica Moldova, nr. 1402 din 30.12.2005, Monitorul
Oficial al Republicii Moldova nr.1-4/9 din 06.01.2006 Decret privind declararea anului
2005 Anul Colectivităţilor Locale din Republica Moldova, nr.2044-III din 15.10.2004,
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.189-192/870 din 22.10.2004
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Moldova sunt procese care afectează diverse domenii de activitate ale
societăţii. Funcţionarea statului de drept, edificarea societăţii civile,
aplicarea mecanismelor de piaţă în condiţiile unei crize structurale de
amploare, care a însoţit consolidarea independenţei, constituie doar unele
din aspectele problemei abordate. În condiţiile actuale, reevaluarea rolului
autorităţilor administraţiei publice în raport cu societatea şi reforma
administraţiei publice centrale reprezintă elementul-cheie ce ţine de
democratizarea ţării şi sporirea aspiraţiilor de integrare europeană. Prin
urmare, realizarea reformei în cauză este o prioritate majoră pentru
Guvernul Republicii Moldova, prin care administraţia publică centrală din
ţară ar corespunde standardelor europene, ar contribui la satisfacerea
necesităţilor societăţii, inclusiv la ridicarea nivelului de trai al cetăţenilor,
caracterizându-se prin transparenţă, predictibilitate, responsabilitate şi
eficienţă. Rigorile timpului impun efectuarea unei reforme profunde, bazate
pe analiza minuţioasă a situaţiei curente, a cărei reuşită depinde nu numai de
voinţa politică a Guvernului, dar necesită un efort multidimensional al
întregii societăţi.
Strategia de reformă a administraţiei publice centrale are drept scop
identificarea măsurilor pentru asigurarea modernizării administraţiei publice
centrale în baza reorganizării ministerelor, altor autorităţi administrative
centrale, inclusiv organe şi instituţii administrative autonome, optimizării
procesului decizional, îmbunătăţirii managementului resurselor umane şi al
finanţelor publice.
În scopul asigurării conformităţii legislaţiei Republicii Moldova cu
principiile şi criteriile Consiliului Europei, fixate în Rezoluţia şi
Recomandările Comisiei pentru respectarea obligaţiilor şi angajamentelor
statelor membre ale Consiliului Europei, adoptate de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei la 4 octombrie 2005, la Strasbourg, Parlamentul Republicii Moldova prin hotărârea nr. 69 din 30.03.2006 a constituit
Comisia specială pentru elaborarea proiectelor de acte legislative privind
consolidarea autonomiei locale.3 În cadrul comisiei au fost elaborate şi
propuse Parlamentului Republicii Moldova spre adoptare proiectele de legi
precum: Legea privind descentralizarea administrativă (nr. 435-XVI din 28
decembrie 2008)4, Legea privind administraţia publică locală in redacţie
3

Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova cu privire la constituirea Comisiei speciale
pentru elaborarea proiectelor de acte legislative privind consolidarea autonomiei locale, nr.
69 din 30.03.2006, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 55-58/229 din 07.04.2006.
4
Legea Republicii Moldova privind descentralizarea administrativă, nr. 435-XVI din
28.12.2006, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 29-31/91 din 02.03.2007.
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nouă (nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006)5, Legea privind dezvoltarea
regională (nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006). 6
În scopul asigurării continuităţii procesului de descentralizare şi
modernizare a sistemului de administraţie publică, de consolidare a
autonomiei locale, în conformitate cu prevederile art.109 alin.(1) şi alin.(2)
din Constituţia Republicii Moldova, ale Legii nr.435-XVI din 28 decembrie
2006 privind descentralizarea administrativă, ale Cartei Europene
“Exerciţiul autonom al puterii locale”, ale rezoluţiilor şi recomandărilor
Consiliului Europei adresate autorităţilor Republicii Moldova, Parlamentul
Republicii Moldova prin hotărârea nr. 89 din 20.05.2006 a constituit
Comisia specială pentru modificarea, şi completarea cadrului legislativ
privind procesul de descentralizare şi de consolidare a autonomiei locale.7
Astfel, Comisia specială în termen de 6 luni:
- va examina legislaţia privind descentralizarea administrativă şi
financiară, privind autonomia locală şi va propune proiecte de
acte legislative conforme art.109 alin.(1) şi alin.(2) din
Constituţie în vederea asigurării procesului de descentralizare şi
de consolidare a autonomiei locale;
- va analiza legislaţia în vigoare referitoare la activitatea
autorităţilor administraţiei publice locale de nivelurile întâi şi al
doilea şi va propune modificarea acestei legislaţii în conformitate
cu prevederile art.109 alin.(1) şi alin.(2) din Constituţie, ale Legii
nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea
administrativă şi ale Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006
privind administraţia publică locală;
- va exercita controlul parlamentar asupra respectării şi realizării
prevederilor legislaţiei în vigoare privind procesul de
descentralizare şi de consolidare a autonomiei locale.
Procesul de reformă a administraţiei publice, fiind prin natura sa un
act politic şi juridic cu implicaţii sociale deosebite, nu este şi nu poate fi un
proces unilateral, un act de bunăvoinţă a statului sau numai al unei puteri
derivate din acest stat. Într-un stat democratic, procesul de reformă este şi
trebuie să fie un proces continuu, mediatizat prin mijloacele de informare în
5

Legea Republicii Moldova privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din
28.12.2006, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 32-35/116 din 09.03.2007.
6
Legea Republicii Moldova privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, nr. 438XVI din 28.12.2006, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 21-24/68 din 16.02.2007.
7
Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova cu privire la constituirea Comisiei speciale
pentru modificarea, şi completarea cadrului legislativ privind procesul de descentralizare şi
de consolidare a autonomiei locale, nr. 89 din 20.05.2010, Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr.94-97 din 283 din 11.06.2010.
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masă, astfel încât să se găsească permanent sub observaţia membrilor
societăţii (Metode administrative moderne, 2002, p.16).
Problema esenţială cu care se confruntă reforma administraţiei
publice rămâne încă receptarea corectă a structurii administraţiei publice, a
rolului, funcţiilor şi atribuţiilor componentelor acesteia şi, mai ales, a
raporturilor care se stabilesc între administraţie şi beneficiarii serviciilor
publice pe care aceasta le prestează. Practic ne găsim în faţa unor erori de
interpretare a Constituţiei şi a legislaţiei, care întreţin concepţii anacronice,
care vehiculează concepte neadecvate literei şi spiritului normei de drept,
mistifică standardele spre care trebuie să tindă administraţia publică, rolul şi
funcţiile sale (Vida, 1994, p.193). În continuare ne vom referi la aceste
erori:
O primă eroare o constituie aşezarea semnului de egalitate între
puterea executivă şi administraţia publică. Această eroare este determinată
de preluarea tale quale a concepţiei interbelice privitoare la puterea
executivă, în a cărei cuprindere intrau toate autorităţile administrative de la
rege şi până la primar. Între timp, concepţia asupra administraţiei publice s-a
modificat esenţial în toate statele europene, în sensul că puterea executivă
este redusă la şeful statului şi Guvern, sub conducerea acesteia
desfăşurându-şi activitatea administraţia publică, înţeleasă ca un corp
distinct de funcţionari publici care realizează servicii publice în folosul
întregii colectivităţi naţionale sau al colectivităţilor locale (Vida, 1994,
p.193).
O a doua eroare are în vedere neglijarea distincţiei dintre
administraţia de stat şi administraţia publică locală. În felul acesta,
autorităţile care funcţionează în unităţile administrativ-teritoriale sunt tratate
ca autorităţi ale administraţiei locale, fără a se face distincţie clară între
serviciile publice ale ministerelor, ale celorlalte autorităţi ale administraţiei
publice centrale de stat şi autorităţile administraţiei publice locale, care sunt
reprezentantele colectivităţilor locale. Această eroare este susţinută de faptul
că unităţile administrativ-teritoriale în care funcţionează servicii publice
desconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte autorităţi ale administraţiei
publice centrale, coincid cu colectivităţile locale, cărora le sunt aplicabile
regulile autonomiei locale (Ibidem). În Constituţia României, modificată şi
completată la art.120 alin.(1) a fost introdus principiul desconcentrării
serviciilor publice (Bratu a), 2009, p.16).
O a treia eroare, care decurge din prima, se regăseşte în tratarea
autorităţilor administraţiei locale ca autorităţi ale puterii executive, ceea ce
duce la concluzia că între administraţia de stat şi administraţia locală nu
există nici o deosebire, prima integrând-o pe cea de a doua. O asemenea
soluţie nu numai că este neconstituţională, dar respinge de la bun început
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aplicarea principiului autonomiei locale în organizarea şi funcţionarea
serviciilor publice locale (Viorescu, 2006, p.194). În art.6 din Legea
României nr. 215/2001 administraţiei publice locale se prevede că
„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. 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” Reglementări similare sunt şi în art.6 din Legea Republicii
Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică
locală, că „raporturile dintre autorităţile publice centrale şi cele locale au la
bază principiile autonomiei, legalităţii, transparenţei şi colaborării în
rezolvarea problemelor comune. Între autorităţile centrale şi cele locale,
între autorităţile publice de nivelul întâi şi cele de nivelul al doilea nu există
raporturi de subordonare, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.” De-facto
până în prezent în relaţiile între administraţia de stat şi administraţia publică
locală s-au păstrat tendinţe de centralism, de subordonare ierarhică, inclusiv,
şi imixtiunea administraţiei de stat în activitatea autorităţilor publice locale.
O a patra eroare are în vedere conceperea administraţiei publice pe
ideea exclusivă de organ de stat care are rolul de a pune în executare legea,
recurgând atunci când este necesar la forţa de constrângere a statului.
Această ultimă aprehensiune asupra administraţiei publice rămâne tributară
regimului totalitar, în concepţia căruia administraţia de stat era
atotcuprinzătoare şi actele sale erau executorii din oficiu, în toate cazurile,
fără a se admite practic posibilitatea controlului judecătoresc asupra
acestora. Reglementările juridice în materie exclud, în principiu,
atotputernicia administraţiei publice, o transformă din forţă supraordonată
cetăţenilor în serviciu public pus la dispoziţia acestora pentru realizarea
acelor trebuinţe care nu pot fi satisfăcute de particulari sau a căror
satisfacere de către particulari ar depăşi posibilităţile cetăţenilor de a achita
costul acestora (Vida, 1994, p.194).
Cu toate că aceste erori au fost menţionate mai mult de un deceniu,
considerăm că aceste erori sunt si acum actuale pentru reforma sistemului
administraţiei publice la general, şi administraţiei publice locale, în special,
în scopul asigurării şi protecţiei reale a autonomiei locale din România şi
Republica Moldova.
Dezvoltarea autonomiei locale şi descentralizării reprezintă domenii
prioritare în programele de guvernare ale Guvernelor României şi Republicii
Moldova.
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Capitolul 19 din Programul de guvernare a Guvernului României,
aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 39 din 23 decembrie
20098 este întitulat „Reforma administraţiei publice”. Obiectivele de
guvernare în domeniul administraţiei publice sunt:
1. Creşterea autonomiei colectivităţilor locale prin transferul de
noi responsabilităţi decizionale, precum şi de resurse financiare
şi patrimoniale, cu respectarea principiului subsidiarităţii.
2. Restructurarea administraţiei publice centrale şi locale, prin
măsuri de creştere a eficienţei instituţionale, simplificare
administrativă, reducere a cheltuielilor curente şi creştere a
transparenţei în relaţia cu cetăţenii.
3. Creşterea calităţii şi accesului la servicii publice.
În conformitate cu obiectivele de guvernare au fost fixate 5 direcţii
de acţiuni, în care au fost prevăzute acţiuni concrete:
1. Descentralizarea administrativă şi creşterea eficienţei
administraţiei publice locale
a) Implementarea măsurilor de descentralizare a competenţelor către
autorităţile administraţiei publice locale, astfel:
– în domeniul învăţământului preuniversitar de stat: (a)
Implementarea măsurilor de descentralizare prevăzute în legea
educaţiei naţionale, care prevede transferul, la nivelul
comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, al competenţelor
privind organizarea şi funcţionarea reţelelor şcolare şi
numirea/eliberarea din funcţie a directorilor, iar la nivelul
unităţilor de învăţământ, al celor referitoare la managementul
resurselor umane; (b) Elaborarea şi implementarea standardelor
de cost per elev destinate finanţării cheltuielilor curente ale
unităţilor de învăţământ.
– în domeniul sănătăţii publice: transferarea către autorităţile
locale a competenţelor privind managementul spitalelor
comunale, orăşeneşti, municipale, respectiv judeţene.
– în domeniul ordinii publice: consolidarea rolului autorităţilor
locale prin înfiinţarea poliţiei locale, cu competenţe inclusiv în
domeniul circulaţiei pe drumurile publice din interiorul
localităţilor.
– în domeniul culturii: descentralizarea instituţiilor de cultură
rămase în subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului

8

Hotărârea Parlamentului României nr. 39 din 23 decembrie 2009 pentru acordarea
încrederii Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 907 din 23.12.2009.
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Naţional şi ai căror beneficiari sunt cu preponderenţă
comunităţile locale.
– în domeniul asistenţei sociale: îmbunătăţirea cadrului de
finanţare şi monitorizare a serviciilor sociale deja descentralizate, prin stabilirea de standarde de cost şi de calitate.
– în domeniul transporturilor: descentralizarea porturilor fluviale
rămase în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi a metroului.
– în domeniul agriculturii: descentralizarea către Consiliile
Judeţene a atribuţiilor direcţiilor judeţene pentru agricultură, cu
excepţia celor de inspecţie şi control.
– în domeniul protecţiei mediului: descentralizarea către Consiliile
Judeţene a atribuţiilor agenţiilor judeţene pentru protecţia
mediului, cu excepţia celor de inspecţie şi control.
b)·Atribuţiile prefectului vor fi limitate strict la prevederile
constituţionale.
c) Ca urmare a procesului de descentralizare, serviciile deconcentrate vor păstra doar atribuţiile care privesc controlul, inspecţia şi
monitorizarea domeniului în care activează.
d) În privinţa gestiunii patrimoniului, vor fi transferate în
proprietatea comunelor, oraşelor, municipiilor şi a judeţelor terenuri şi
clădiri aflate actualmente în administrarea unor ministere sau instituţii din
administraţia publică centrală, precum şi societăţi comerciale cu capital de
stat (ex. Agenţia Domeniilor Statului, Regia Autonomă Administraţia
Patrimoniului şi Protocolului de Stat, aerocluburi, centre sportive şcolare,
unităţi militare şi exploataţii miniere dezafectate etc.).
e) Relaţiile patrimoniale dintre unităţile administrativ-teritoriale şi
operatorii reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale vor
fi reglementate în beneficiul comunităţilor locale.
f) Procedurile privind exproprierea pentru cauze de utilitate publică,
inclusiv pentru proiecte de interes local, vor fi simplificate.
g) Autorităţile administraţiei publice centrale vor elabora politicile
naţionale care privesc administraţia publică locală în colaborare cu
structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale.
h) Încurajarea relaţiilor transfrontaliere şi a înfrăţirii unităţilor
administrativ-teritoriale din România cu cele din statele vecine şi nu numai,
inclusiv pentru accesarea în comun de resurse financiare pentru proiecte de
dezvoltare.
j) Sprijinirea asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară prin
programe naţionale şi prin posibilitatea refinanţării proiectelor europene.
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i) Va fi elaborat un proiect privind reorganizarea administrativteritorială a României şi vor fi descurajate orice iniţiative de înfiinţare de
noi comune şi oraşe.
2. Descentralizarea financiară
a)·Dimensionarea sumelor defalcate pentru finanţarea serviciilor
publice descentralizate în funcţie de standarde de cost per beneficiar/ unitate
de măsură, mai ales în învăţământ, servicii sociale şi întreţinerea drumurilor
publice.
b) Determinarea sumelor defalcate pentru echilibrarea bugetelor
locale pe bază de formule, care să confere predictibilitate şi transparenţă în
alocarea acestora.
c) Elaborarea şi implementarea reglementărilor privind secţiunile de
funcţionare şi dezvoltare ale bugetelor locale; adaptarea sistemului de
echilibrare a bugetelor locale, astfel încât să asigure resursele necesare
secţiunii de funcţionare.
d) Elaborarea şi implementarea reglementărilor privind criza
financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, conform
prevederilor Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare.
e) Includerea în legile anuale ale bugetului de stat a unor anexe
distincte care să conţină estimările pentru următorii 3 ani ale sumelor ce se
vor aloca bugetelor locale, astfel încât autorităţile locale să poată planifica
proiecte şi programe multianuale.
f) Creşterea autonomiei financiare a unităţilor administrativteritoriale şi a veniturilor bugetelor locale ale acestora prin:
– Acordarea dreptului autorităţilor locale de a modifica nivelul
impozitelor şi taxelor locale în funcţie de necesităţile locale şi
gradul de suportabilitate al populaţiei;
– Calcularea valorii impozabile a clădirilor şi terenurilor din
intravilanul localităţilor prin raportarea la valoarea de piaţă a
acestora, acolo unde aceasta este vădit mai mare decât cea
determinată prin formula actuală de calcul;
– Revizuirea cotelor defalcate din impozitul pe venit în funcţie de
noile competenţe transferate autorităţilor locale în cursul
procesului de descentralizare;
– Alocarea integrală la bugetele locale a sumelor provenite din
amenzile aplicate persoanelor juridice, întocmai ca în cazul celor
provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice.
3. Gestiunea resurselor umane
a) Implementarea prevederilor legii-cadru privind salarizarea unitară
a personalului plătit din fonduri publice; elaborarea şi implementarea
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legislaţiei sectoriale şi a normelor metodologice aferente, cu respectarea
principiului „remuneraţie egală pentru muncă egală”.
b) Revizuirea procedurilor de evaluare a performanţelor profesionale
ale personalului din administraţia publică; evaluarea complexităţii posturilor
aferente categoriilor de personal din administraţia publică.
c) Formarea continuă a personalului din administraţia publică
centrală şi locală în vederea creşterii performanţelor profesionale.
4. Creşterea eficienţei şi a transparenţei în activitate a instituţiilor
din administraţia publică
a) Dezvoltarea capacităţii administrative a instituţiilor publice
centrale şi locale în vederea planificării şi implementării politicilor de
dezvoltare, precum şi a furnizării serviciilor publice la standardele de
calitate prevăzute de legislaţia în vigoare.
b) Îmbunătăţirea şi standardizarea procedurilor administrative prin
elaborarea şi implementarea Codului administrativ şi a Codului de proceduri
administrative.
c)·Implementarea prevederilor legii privind reorganizarea unor
autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea
mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană
şi Fondul Monetar Internaţional.
d) Elaborarea şi implementarea de măsuri pentru standardizarea
înfiinţării, organizării şi funcţionării structurilor instituţionale din
administraţia publică centrală.
e) Restructurarea mecanismelor de cooperare interministerială şi
utilizarea lor în stabilirea priorităţilor de politici publice, investiţionale şi
bugetare ale guvernului.
f) Realizarea şi implementarea unui sistem de indicatori de
monitorizare şi evaluare a furnizării serviciilor publice şi funcţionării tuturor
instituţiilor din administraţia publică centrală şi locală, inclusiv a gestiunii
resurselor umane şi execuţiei bugetare.
g) Introducerea standardelor de calitate pentru serviciile publice, cu
prioritate pentru cele descentralizate.
j) Simplificarea accesului cetăţenilor la informaţiile publice prin
publicarea acestora pe portalurile internet ale instituţiilor publice.
i) Simplificarea accesului la servicii publice prin furnizarea acestora,
acolo unde este posibil, pe cale electronică şi prin generalizarea „birourilor/
ghişeelor unice”.
5. Proprietate şi cadastru
a) Clarificarea regimului proprietăţii. Finalizarea cât mai rapidă a
procesului de retrocedare a proprietăţilor.
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b) Elaborarea şi implementarea unui program naţional de realizare a
cadastrului general, inclusiv a cadastrului imobiliar-edilitar.
c) Înscrierea corectă a proprietăţii în cartea funciară sub aspect
tehnic şi juridic, în baza realităţii din teren.
d) Clarificarea legislaţiei în domeniile cadastrului, cărţii funciare,
exproprierii pentru cauză de utilitate publică, urbanismului şi amenajării
teritoriului.
e) Realizarea infrastructurii de date spaţiale în vederea asigurării
suportului informaţional necesar adoptării unor decizii fundamentate cu
privire la limitele unităţilor administrative-teritoriale, infrastructura de
interes public, situaţii de urgenţă, urbanism şi amenajarea teritoriului,
protecţia mediului, prevenirea dezastrelor naturale etc.
f) Elaborarea de politici privind managementul teritoriului.
În vederea creşterii autonomiei colectivităţilor locale prin transferul
de noi responsabilităţi decizionale, precum şi de resurse financiare şi
patrimoniale, cu respectarea principiului subsidiarităţii, reducerea
cheltuielilor curente şi creşterea transparenţei în relaţia cu cetăţenii şi
creşterea calităţii şi accesului la servicii publice, Guvernul a stabilit ca
principale direcţii de acţiune descentralizarea administrativă, creşterea
eficienţei administraţiei publice locale şi descentralizarea financiară.
Continuarea procesului de descentralizare în special în domeniile
educaţie, tineret şi sport, sănătate, agricultură şi cultură este necesară, atât în
vederea consolidării autonomiei administrative şi financiare, cât şi în
vederea perfecţionării cadrului general legislativ şi al armonizării cu
reglementările Consiliului Europei şi ale Uniunii Europene.
Programul de activitate al Guvernului „Integrarea Europeana:
Libertate, Democraţie, Bunăstare”, aprobat prin Hotărârea Parlamentului
Republicii Moldova pentru acordarea votului de încredere Programului de
activitate şi întregii liste a Guvernului nr. 22-XVIII din 25.09.20099, oferă
cadrul politicilor de guvernare a Republicii Moldova pentru perioada 20092013. Priorităţile Guvernului Republicii Moldova sunt: Integrarea
europeană; Reintegrarea ţării; Supremaţia legii; Depăşirea crizei economicofinanciare şi asigurarea creşterii economice incluzive; Descentralizarea
puterii şi asigurarea autonomiei locale.
În domeniul descentralizării puterii şi asigurarea autonomiei locale,
Guvernul Republicii Moldova va recurge la demontarea „verticalei puterii”
şi va aplica principiile şi normele europene în domeniul administraţiei
publice. Apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeana se poate
9

Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova pentru acordarea votului de încredere
Programului de activitate şi întregii liste a Guvernului nr. 22-XVIII din 25.09.2009,
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produce doar în condiţiile unui stat în care structurile puternic ierarhizate
sunt înlocuite cu structuri descentralizate, transparente şi flexibile,
întemeiate pe supremaţia drepturilor şi libertăţilor civile. Guvernul va
asigura corelarea reformei administraţiei centrale cu cea a administraţiei
locale şi transferul de competente către autorităţile publice locale, inclusiv
în domeniul finanţelor publice. La capitolul „Administraţie responsabilă şi
eficientă” sunt prevăzute următoarele direcţii prioritare:
a) Reforma administraţiei publice centrale, obiective de guvernare:
- restructurarea profundă a administraţiei publice centrale în
vederea creării unui cadru instituţional eficient, funcţional
şi durabil, dedicat supremaţiei legii şi acordării unor
servicii publice calitative populaţiei.
- asigurarea unui proces decizional transparent, echitabil,
eficace şi eficient.
- modernizarea serviciilor publice prin reducerea birocraţiei,
eficientizarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor cu impact
pozitiv maxim asupra cetăţenilor.
- dezvoltarea unui serviciu public meritocratic, format din
funcţionari publici recrutaţi, evaluaţi şi promovaţi în baza
calităţilor profesionale şi performanţei în îndeplinirea
sarcinilor de serviciu.
- desconcentrarea serviciilor publice şi restabilirea oficiului
teritorial al Guvernului.
b) Descentralizare şi autonomie locală, obiective de guvernare:
- dezvoltarea cadrului legal, normativ şi instituţional
corespunzător principiilor descentralizării şi autonomiei
locale.
- asigurarea transferului de competenţă către autorităţile
publice locale şi întărirea capacităţii lor administrative.
- fortificarea autonomiei financiare şi patrimoniale a
autorităţilor publice locale.
c) Dezvoltare locală şi regională echilibrată, obiective de guvernare:
- încurajarea iniţiativei la nivel local/regional şi promovarea
culturii de cooperare între autorităţile publice centrale şi
locale.
- reducerea dezechilibrelor regionale de dezvoltare prin
implementarea proiectelor de investiţii şi stimularea
creşterii în regiunile defavorizate.
- dezvoltarea regională echilibrată prin asigurarea
consecvenţei între politicile naţionale sectoriale şi politicile
de dezvoltare locală.
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1.1. Autonomia locală în context european
1.1.1. Aspecte istorice cu privire la dezvoltarea autonomiei
locale
Protejarea şi întărirea autonomiei locale în Europa prin intermediul
unui document, care expune principiile, recunoscute de statele democratice
ale Europei, este de mult timp obiectivul persistent al autorităţilor publice
locale.
Mai mult de cât atât, de acum la o etapă iniţială s-a recunoscut, că un
astfel de document trebuie să asigure aderarea la el a celora, ale căror acţiuni
sunt puse în discuţie cel mai frecvent la apărarea autonomiei locale, şi
anume a guvernului.
Astfel, Consiliul Europei (creat în 1949 de 10 state – anexa 1), în
calitatea de garant al drepturilor omului şi protector al principiilor
guvernării democratice, constituia cea mai potrivită structură, în cadrul
căreia era posibil de elaborat şi de adoptat acest document. Cu atât mai mult,
că încă în anul 1957 Consiliul Europei a dat dovadă de înţelegerea
importanţei autorităţilor publice locale, instituind pentru ele un organ
reprezentativ la nivel european, care a şi devenit ulterior Conferinţa
Permanentă a Autorităţilor Publice Locale şi Regionale ale Europei
(CLRAE).
Anume CLRAE în Rezoluţia sa nr. 64 din 1968 a propus Declaraţia
despre Principiile Autonomiei locale şi a îndemnat Comitetul de Miniştri al
Consiliului Europei să adopte această declaraţie. Această iniţiativă a fost
susţinută de Adunarea Consultativă, care a prezentat în Recomandarea nr.
615 din 1970 Comitetului de Miniştri textul cu un conţinut foarte apropiat
celui al documentului CLRAE şi elaborat în comun de către aceste două
organe. Însă declaraţia propusă avea un caracter atât de general şi sumar,
încât în baza ei era practic imposibil de întreprins careva acţiuni
determinate.
De aceea, noua iniţiativă a CLRAE din 1981 a fost fondată pe suport
mai flexibil. Dar a fost expus şi punctul de vedere, că o declaraţie de
principiu, care nu are o putere obligatorie, nu poate aprecia pe deplin
importanţa autonomiei locale şi caracterul pericolelor, la care este supusă.
Documentul trebuie să fie flexibil, pentru a se lua în consideraţie diferenţele
dintre sistemele constituţionale naţionale şi tradiţiile administrative, nu pur
şi simplu extinzând excesiv obligaţiile (cerinţele), impuse de noile
documente, ci lăsând la alegerea guvernelor, dispoziţiile pe care ele le vor
considera obligatorii.
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Ca rezultat a unei astfel de abordări a servit prezentarea Comitetului
de Miniştri, în Rezoluţia CLRAE nr. 126 din 1981, a proiectului Cartei
europene referitor la autorităţile publice locale, cu propunerea de a o accepta
ca statut de Conferinţă Europeană.
Comitetul de Miniştri a decis să transmită propunerile CLRAE
Comitetului Organizatoric pe probleme Regionale şi Municipale (CDRM)
pentru a le discuta ulterior la a V-cea Conferinţă a Miniştrilor Europeni,
responsabili pentru Administraţia Publică Locală (Lugano, 5-7 octombrie
1982).
În concluziile sale, miniştrii prezenţi „ consideră că proiectul Cartei
europene este un pas important în definirea principiilor autonomiei locale,
luând în consideraţie rezervele exprimate de unii miniştri referitor la
necesitatea redactării Cartei europene sub forma unei convenţii şi a unor
anumite aspecte ale conţinutului Cartei europene; propun Comitetului de
Miniştri al Consiliului Europei să dea indicaţii Comitetului Organizaţional
pe probleme Regionale şi Municipale, în comun cu Congresul Puterilor
Locale şi Regionale ale Europei, de a introduce modificările necesare în
proiectul Cartei europene a autorităţilor publice locale în conformitate cu
comentariile de formă şi conţinut, relatate pe parcursul Conferinţei în
legătură cu aceea, ca ea să poată fi transmisă lor pentru aprobare la
conferinţa următoare.” (Chilea, 2010).
Comitetul de Miniştri a dat indicaţia respectivă comitetului CDRM,
care, a şi revizuit pe deplin proiectul Cartei europene. Reprezentanţii
CLRAE au participat la aceste discuţii în scopul realizării deciziilor
Conferinţei de la Lugano.
Textul proiectului Cartei europene, revizuit de Comitetul CDRM a
fost prezentat la a VI-a Conferinţă a Miniştrilor Europeni, responsabili
pentru Administraţia Publică Locală, ce s-a desfăşurat la Roma în perioada
6-8 noiembrie 1984. Examinând acest text, miniştrii şi-au expus
unanimitatea privind principiile acestui text. În ceea ce priveşte forma
juridică a Cartei europene, majoritatea din ei s-au declarat în favoarea
redactării sub forma unei convenţii.
De aceea, drept rezultat al analizei opiniilor formulate de Adunarea
Consultativă şi Conferinţa ministerială de la Roma, Comitetul de Miniştri a
adoptat Carta Europeană a Autorităţilor publice locale în forma unei
convenţii în iunie 1985. În recunoaşterea faptului, că iniţiativa de adoptare a
Cartei europene venea iniţial de la Conferinţa Permanentă a Autorităţilor
Publice Locale şi Regionale ale Europei, s-a decis de a deschide convenţia
pentru semnare pe 15 octombrie 1985 (Sesiunea a XX-a Plenară a
Conferinţei CLRAE). Astfel, Carta europeană a autonomiei locale este
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primul act juridic multilateral, care stabileşte şi protejează principiile
autonomiei locale, un component de bază al democraţiei.
Carta europeană a autonomiei locale constă din trei părţi. În prima
parte se conţin dispoziţii substanţiale, ce întăresc principiile autoadministrării locale. În ea se specifică necesitatea unui fundament constituţional
şi juridic al autoadministrării locale, se defineşte conceptul şi se stabilesc
principiile, ce reglementează caracterul şi volumul responsabilităţilor
autorităţilor publice locale. Articolele următoare se referă la apărarea
hotarelor teritoriilor colectivităţilor locale, asigurarea autonomiei Autorităţilor publice locale în ceea ce priveşte structurile administrative, angajarea
unui personal competent şi determinarea condiţiilor de desfăşurarea a
procedurii elective în organele de administrare publică locală.
Două articole de bază limitează controlul administrativ al activităţii
autorităţilor publice locale şi asigură punerea la dispoziţie lor a resurselor
financiare adecvate în condiţii, ce nu afectează autonomia lor. Celelalte
dispoziţii enunţate în acest articol se referă la dreptul autorităţilor publice
locale de a colabora şi a forma asociaţii şi la apărarea autorităţilor publice
locale prin apelare la justiţie.
Partea a doua conţine diferite prevederi, referitoare la volumul de
responsabilităţi, pe care participanţii pot să şi le asume. În conformitate cu
intenţia de a asigura un echilibru real între apărarea principiilor de bază şi
flexibilitatea, necesară pentru evidenţa particularităţilor juridice şi
organizatorice ale diferitor state membre ale Consiliului Europei, se admite
participanţilor să excludă unele prevederi ale Cartei europene a autonomiei
locale, pe care ele le consideră obligatorii pentru sine.
Astfel, e vorba de un compromis între recunoaşterea, pe de o parte, a
faptului că autoadministrarea locală afectează structura şi organizarea
întregului stat, administrarea căruia este principala preocupare a guvernului
şi, pe de altă parte, scopul unui minim de principii fundamentale, pe care
trebuie să le respecte toate sistemele democratice de administrare publică
locală. Plus la aceasta, angajamentele participanţilor pot fi ulterior lărgite
după eliminarea obstacolelor corespunzătoare.10
Carta europeană a autonomiei locale nu prevede controlul aplicării
sale prin intermediul unui sistem instituţionalizat, cu excepţia obligaţiei
părţilor de a furniza toate informaţiile necesare referitor la legislaţie şi alte
măsuri întreprinse cu scopul îndeplinirii Cartei europene a autonomiei
locale.

10
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Oficial al Republicii Moldova nr.141-143/341 din 22.11.2001
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A fost examinată chestiunea creării unui sistem internaţional de
control analog Cartei Sociale Europene. S-a apreciat, însă, că e posibil un
mecanism complicat de control, luând în consideraţie, că apartenenţa
CLRAE la Consiliul Europei cu ieşire directă la Comitetul de Miniştri, care
va garanta un control politic suficient asupra îndeplinirii de către
participanţi a obligaţiunilor Cartei europene a autonomiei legale.11
În ultima parte a textului documentului se conţin dispoziţii finale,
corespunzătoare dispoziţiilor, ce se includ, de obicei, în convenţiile
elaborate sub egida Consiliului Europei.
1.1.2. Autonomia locală şi garantarea constituţională a acesteia
În context european, autonomia locală este concepută ca un element
component al „principiilor democratice comune tuturor statelor membre ale
Consiliului Europei”, care, prin reglementarea ei legală şi aplicarea
concretă, face posibilă descentralizarea puterii (Popa, 1999, p.37).
Conceptul de autonomie locală a fost definit prin intermediul Cartei
europene a autonomiei locale, semnată în 1985 la Strasbourg şi redactată din
iniţiativa Conferinţei Permanente a Puterilor Locale şi Regionale din
Europa.
Abordarea contextului european al definirii conceptului de autonomie locală, are în vedere faptul, că legiuitorul constituant din România
din 1991 a folosit ca sursă de inspiraţie Carta europeană a autonomiei
locale, iar pe cale de consecinţă Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, fundamentează, alături de Constituţia României, modificata şi
completata, prin Legea de revizuire a Constituţiei României nr. 429/2003,
sistemul organizării şi funcţionării administraţiei publice locale în baza
principiilor de autonomie, descentralizare şi desconcentrare (Bratu a), 2009,
p. 16). În Republica Moldova definirea conceptului de autonomie locală, de
asemenea, este de inspiraţie europeană, având la bază, de asemenea, Carta
europeană a autonomiei locale, se fundamentează de alături de Constituţie
prin Legea nr. 435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea
administrativă şi Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia
publică locală.
Consacrarea legală a conceptului de autonomie locală implică o serie
de consecinţe care se detaşează prin importanţa lor. Aceste consecinţe cu
importante valenţe practice sunt prevăzute în art.4 al Cartei europene a
autonomiei locale, intitulat „Întinderea autonomiei locale”. Consecinţele
cele mai importante sunt următoarele:
11 Ibidem.
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