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Anexe

Partea L Dispozifii generale

Titlul l. Dispozifii generale

Art, 1. Obiectul de reglementare, (1) Prezentul cod reglementeazA cadrul
general pentru organizarea gi funclionarea autoritdlilor gi instituliilor administraliei
publice, statutul personalului din cadrul acestora, rispunderea administrativS,

serviciile publice, precum gi unele reguli specifice privind proprietatea publicd gi

privatd a statului gi a unitSlilor administrativ-teritoriale.
(2) Prezentulcod se completeazd cu Legea nr. 28712009 privind Codulcivil,

republicatd, cu modificdrile ulterioare, precum gi cu alte reglementSri de drept

comun aplicabile in materie.

Ad.2. Autoritilile administrafieipublice centrale, (1)AutoritSlile administraliei
publice centrale sunt: Guvernul, ministerele, alte organe centrale de specialitate

subordonate Guvernului sau ministerelor, autorit6!ile administrative autonome.
(2) Organizarea 9i funclionarea structurilor de specialitate infiinlate pentru

exercitarea de cdtre Pregedintele RomAniei a prerogativelor care ii sunt stabilite
prin Constitulia Rominiei, republicatS, sunt reglementate prin lege speciald.

Art. 3. Autoritifile administrafiei publice locale. Autoritd!ile administra!iei
publice locale sunt: consiliile locale, primarii gi consiliile judelene.

Art. 4. Domeniul de aplicare, Prezentul cod se aplicd in activitatea autoritdfilor gi

instituliilor administra{iei publice, in raporturile dintre autoritSlile gi instituliile admi-

nistraliei publice, precum gi in raporturile acestora cu alte subiecte de drept public

sau privat.

Titlul ll. Definifii generale aplicabile administrafiei publice

Art. 5. Definilii generale. in inlelesul prezentului cod, termenii gi expresiile de

mai jos au urmdtoarele semnificalii:

a) activitdlile de administralie social'comunitard - ac{iunile prin care se con-

cretizeazd relalia autoritdlilor administraliei publice locale cu persoanele juridice

de drept public sau de drept privat care au atribulii Tn sfera activitSlilor
social-comunitarc pe raza unitSlii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;

b) administralia publicd - totalitatea activitSlilor desfSgurate, in regim de

putere publicS, de organizare a executdrii gi executare in concret a legii gi de

prestare de servicii publice, in scopul satisfacerii interesului public;
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c) administralia pubtica centrald - totatitatea activiti{ilor desfigurate, in regim de
putere publicS, de organizare a executdriiside execuiare in concret a legiigide
prestare de servicii pu-blice, in scopulsatisfacerii interesului public nafionay glnerat;

. d) administralia publici locatd - totalitatea activitd{ilor desfdgurate, in regim
de putere publicd, de organizare a executdrii 9i de executare in concret a legii gi
de prestare de servicii publice, in scopul satisfacerii interesului public local;

e) aglomerdrile urbane - asocialiile de dezvoltare intercomunitard constituite
pe bazh de parteneriat intre municipii, altele decat cele care sunt prevdzute la
lit. i), pe de o parte, gi orage impreund cu localitdlile urbane gi rurale aflate in
zona de influenfd, pe de altd parte;

. f) alegii locali - primarul, viceprimarul, consilierii locali, pregedintele consiliului
judelean, vicepregedinlii consiliului judefean gi consilierii judeieni; in exercitarea
mandatului lor, alesii locali indeplinesc o funclie de autoritate puntica;

_g) 
aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judelean *

totalitatea compartimentelor funclionale, fdr6 personalitate juridica, de la nivelul
unitdfii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, precum gi secretarul general al
unitS!ii/subdiviziunii administrativ-teritoriale; primarul, consilierii perjonali sau
personalul din cadrul cabinetului acestuia, pregedintele consiliului judelean,
consilierii personali sau personalul din cadrul cabinetului acestuia, viceprimarul,
vicepregedintele consiliului judefean, administratorul public nu fac parte din
aparatul de specialitate;

h) aria geograficd a beneficiarilor - aria geograficd de domiciliu a majoritdlii
beneficiarilor unui serviciu public descentralizat intr-o perioadd de timp datd;

i) asocialiile de dezvoltare intercomunitard - structurile de cooperare cu per-
sonalitate juridicd, de drept privat gi de utilitate publlcd, infiinfate, in condifiile legii,
de unitSlile administrativ-teritoriale penku realizarea in comun a unor proiecte de
dezvoltare de interes zonal sau regional ori pentru furnizareain comun a unor
servicii publice;

j) autonomia locald - dreptul gi capacitatea efectivd a autoritdlitor administra{iei
publice locale de a solufiona gi de a gestiona, in numele gi in interesul colectivit6tiior
locale la nivelul cirora sunt alese, treburile publice, in condiliile legii;

k) autoritatea publicd - organ de stat sau al unitalii aOministrltiv+eritoriale care
aclioneazd in regim de putere publicd pentru satisfacerea unui interes public;

l) autoritatea administraliei publice - autoritate publicd care aclioneazd pentru
organizarea executarii sau executarea in concret a legii sau penhu prestarea
serviciilor publice;

m) autoritSlile deliberative la nivelul unitdtilor administrativteritoriale -
consiliile locale ale comunelor, ale oragelor 9i ale municipiilor, consiliul General al
Municipiului Bucuresti, consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ{eritoriale
ale municipiilor gi consiliile judefene;
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n) autoritdlile executive la nivelul unitSlilor administrativ-teritoriale - primarii

comunelor, ai oragelor, ai municipiilor, ai subdiviziunilor administrativ{eritoriale

ale municipiilor, primarul general al municipiului Bucuregti gi pregedintele consi-

lluluijudelean;
o) capacitatea adminiskativd - ansamblul resurselor materiale, financiare,

lnstitulionale gi umane de care dispune o unitate administrativ-teritoriald, cadrul

legal care reglementeazd domeniul de activttate, precum gi modul in care acestea

aunt valorificate in activitatea proprie potrivit competenlei stabilite prin lege;

p) colectivitatea localS - totalitatea persoanelor fizice cu domiciliul in unitatea

adminishativ{eritoriald respectivS;

q) compartimentul funclional - structurd funclionald constituitd in cadrul

autoritililor administraliei publice centrale, instituliilor publice de interes nalional

cu sau fdrd personalitate juridicd, in cadrul aparatului de specialitate al primarului,

respectiv al consiliului judefean, sau al unei institu!ii publice de interes local sau

Judefean, fir6 personalitate juridicd, formatd din persoane cu atribulii gi sarcini

relativ stabile, subordonate unei autoritSli unice; compartimentul de resort repre-

zlntd un compartiment funclional;

r) competenla - ansamblul atribuliilor stabilite de lege, care conferd autori-

tdfilor gi institu[iilor administraliei publice drepturi gi obligalii de a desfdgura, in

regim de putere publicd gi sub propria responsabilitate, o activitate de naturd

administrativd;

s) competenla delegati - atribufiile stabilite prin lege gi transferate, impreunS

cu resursele financiare corespunzdtoare, autoritdlilor administraliei publice locale

de cdtre autoritdlile administraliei publice centrale pentru a le exercita in numele

qi in limitele stabilite de cdtre acestea din urmd;

g) competenla exclusivd - atribuliile stabilite prin lege in mod expres gi limi-

tativ in sarcina autoritdlilor administraliei publice locale, pentru realizarea cdrora

acestea au drept de decizie gi dispun de resursele 9i mijloacele necesare;

t) competenla partajatd - atribuliile exercitate potrivit legii de autoritdli ale

administraliei publice locale, impreund cu alte autoritSli ale administraliei publice,

stabilite in mod expres Ei limitativ, cu stabilirea resurselor financiare gi a limitelor

dreptului de decizie pentru fiecare autoritate publicd in parte;

!) cvorumul - numdrul minim de membri prevdzut de lege pentru intrunirea

valabilS a unui organ colegial;

u) deconcentrarea - distribuirea de atribulii adminishative gi financiare de

cdtre ministere gi celelalte organe de specialitate ale administraliei publice

centrale citre structuri proprii de specialitate din unitdlile administrativ{eritoriale;

v) demnitarii - persoane care exercitd funclii de demnitate publici in temeiul

unui mandat, potrivit Constituliei, prezentului cod gi altor acte normative;
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x) descentralizarea - transferul de competenle administrative gi financiare de
la 

.nivelul 
adminishaliei publice centrale la nivelul administrafiei publice din

unitalile administrativ-teritoriale, impreund cu resursele financiare necesare
exercitdrii acestora,

y) funclia publicS - ansamblul atributiitor 9i responsabititdlilor, stabilite in
temeiul legii, in scopul exercitdrii prerogativelor de putere publici de cdhe auto-
rit6lile gi instituliile pubtice;

z) funclia de demnitate publicd - ansamblul de atribulii gi responsabilitili
stabilite prin constitufie, legi gi/sau alte acte normative, dupd caz, oblinute prin
investire, ca urmare a rezultatului procesului electoral, direct sau indirect, ori prin
numire;

w) institulia public6 - structurd func{ionald care actioneaza in regim de putere
publici gi/sau presteazd servicii publice si care este finantati din venituri
bugetare gi/sau din venituri proprii, in condiliile tegii finanlelor pubtice;

aa) institulia de utilitate publica - persoana juridicd de drept privat care,
potrivit legii, a oblinut statut de utilitate publicd;

bb) majoritatea - numdrul de voturi necesar a fi exprimate de membrii unui
organ colegial pentru adoptarea unui act adminishativ, stabilit in condiliile legii;

cc) majoritatea absolutd - primul num6r natural strict mai mare decdtlum6-
tate din totalul membrilor in funclie ai organului colegial;

dd) majoritatea calificatd - primul num6r natural care este mai mare decdt
valoarea numericd rezultatd in urma aplicdrii fraclieiiprocentului stabilite/stabilit
prin lege la totalul membrilor organului colegial stabitit in condiliile legii;

ee) majoritatea simpld - primul numdr natural mai mare decdijumdtate din
totalul membrilor prezen!i la o gedin(d a organului colegial, cu condilia indeplinirii
cvorumului;

ff) organigrama - structuri unitard, redatd sub forma unei diagrame logice,
prin care se sistematizeaza gi se concentreazi modul de organizlre a tuiuror
resurselor umane de la nivelul unei autoritafi sau institulii publice, dupd caz,
reddnd schematic detaliile cu privire la raporturile ierarhice d'e subordonareisupra-
ordonare, precum si raporturile de colaborare;

gg) personalul din administrafia public6 - demnitarii, funclionarii publici,
personalul contractual gi alte categorii de personal stabilite in conditiile legii ce ta
nivelul.autorit6{ilor gi instituliilor adminiskafiei publice centrale gi locaie;

hh) primdria comunei, a oragului, a municipiului, a subdiviziunii adminis-
trativ-teritoriale - structurd funclionala fdrd personalitate juridicd gi fdri capacitate
procesualS, cu activitate permanentd, care duce la indeplinire hoterarile autoritdfii
deliberative gi dispoziliile autoritilii executive, soluliondnd problemele curente ale
colectivitdfii locale, constituitd din: primar, viceprimar, administratorul public,
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consilierii primarului sau persoanele incadrate la cabinetul primarului 9i aparatul

de specialitate al primarului;

ii) rdspunderea administrativd - acea formd a rdspunderii juridice care constd

in ansamblul de drepturi gi obligalii de naturd administrativd care, potrivit legii, se

nasc ca urmare a sdvdrgirii unei fapte ilicite prin care se incalcd, de reguli, norme

ale dreptului administrativ;
jj) regimul de putere publicd - ansamblul prerogativelor gi constrAngerilor

prevdzute de lege in vederea exercitSrii atribuliilor autoritdlilor gi instituliilor admi-

nistraliei publice gi care le conferd posibilitatea de a se impune cu forld juridicd

obligatorie in raporturile lor cu persoane fizice sau juridice, pentru apdrarea

lnteresului public;

kk) serviciul public - activitatea sau ansamblul de activitdli organizate de o

autoritate a administraliei publice ori de o institulie publicd sau autorizatd/auto-

rlzate ori delegatd de aceasta, in scopul satisfacerii unei nevoi cu caracter
general sau a unui interes public, in mod regulat gi continuu;

ll) serviciile publice deconcentrate - structurile de specialitate ale ministerelor gi

ale altor organe de specialitate din unitdlile administrativteritoriale ale administraliei

publice centrale care rdspund de satisfacerea unor nevoi de interes public/general

ln concordanld cu obiectivele politicilor gi strategiilor sectoriale ale Guvernului;

mm) subdiviziunile administrativ{eritoriale ale municipiilor - sectoarele muni-

cipiului Bucuregti sau alte subdiviziuni ale municipiilor ale cdror delimitare gi

organizare se stabilesc prin lege;

nn) standardele de calitate - ansamblul normativelor de calitate in furnizarea

unui serviciu public gi/sau de utilitate publicd, stabilite prin acte normative;

oo) standardele de cost - costurile normative utilizate pentru determinarea

cuantumului resurselor alocate bugetelor locale ale unitdlilor administrativ-terito-
riale in vederea furnizdrii unui serviciu public gi/sau de utilitate publicd la stan-

dardul de calitate stabilit prin acte normative;
pp) unitSlile administrativ-teritoriale - comune, orase, municipii gijudele;
qq) zona metropolitand - asocia{ia de dezvoltare intercomunitard constituitd pe

bazd de parteneriat intre capitala Romdniei sau municipiile de rangul I ori municipiile

reqedin!5 de jude{gi unit5lile administrativ{eritoriale aflate in zona limitrof5.

Titlul lll, Principiile generale aplicabile administrafiei publice

Art, 6. Principiul legalitilii, Autoritdlile 9i instituliile administratiei publice, precum

Ei personalul acestora au obligalia de a acliona cu respectarea prevederilor legale

in vigoare 9i a tratatelor 9i a convenliilor internalionale la care RomAnla este parte,
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Codul administrativ

Art 7' PrjnciRiul egalititii. Beneflciarii activit5lii autoritdtilor 9i institutiitor adminis-
traliei publice au dreptul de a fi tratafi in mod egal, intr-o manierd nediscriminatorie,
corelativ cu obligalia autoritdlilor gi instituliilor administraliei publice de a trata in
mod egal pe toli beneficiarii,fdrlt discriminare pe criteriile prevdzute de lege.

Ad. 8, Principiul transparenfei, (1) in procesul de elaborare a actelor normative,
autoritdlile gi instituliile publice au obliga{ia de a informa 9i de a supune consultdrii
gi dezbaterii publice proiectele de acte normative si de a permite accesul cetd-
lenilor la procesul de luare a deciziilor administrative, precum 9i la datele 9i infor-
maliile de interes public, in limitele legii.

(2) Beneficiarii activitalilor administraliei publice au dreptut de a obline
informalii de la autoritdfile gi institufiile administra{iei publice, iar acestea au obli-
galia corelativd a acestora de a pune la dispozilia beneficiarilor informatii din
oficiu sau la cerere, in limitele legii.

Art, 9. Principiul proporlionalititii. Formele de activitate ale autoritdlilor admi-
nistraliei publice hebuie sd fie corespunzitoare satisfacerii unui interes public,
precum gi echilibrate din punctul de vedere al efectelor asupra persoanelor.
Reglementdrile sau mdsurile autoritdtilor Ei institutiilor administraliei publice sunt
ini{iate, adoptate, emise, dupd caz, nrrji in urma evaludrii nevoilor de interes
public sau a problemelor, dupd caz, a riscurilor gi a impactului solufiilor propuse.

Art, 10, Principiul satisfacerii interesului public. Autoritdfile gi instituliile
adminishaliei publice, precum gi personalul din cadrul acestora au obligalia de a
urmdri satisfacerea interesului public inaintea celui individual sau 

-de 
grup.

lnteresul public na{ional este prioritar fald de interesul public local.

Art, 11, Principiul imparlialitilii. personatut din administralia pubticd are obli-
galia de a-9i exercita ahibuliile legale, fdrd subiectivism, indiferent de propriile
convlngeri sau interese.

Art.12. Principiul continuititii. Activitatea administraliei publice se exercitd fdrd
intreruperi, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 13. Principiul adaptabititilii. Autoritilite gi institu{iite administratiei pubtice
au obligalia de a satisface nevoile societdtii.

Partea a ll-a. Administrafia publici centrale

Titlul l. Guvernul

Capitolul L Rolul 9i funcliile Guvernului

Art, 14. Rolul Guvernului, (1) Guvernul este autoritatea publicd a puterii

executive, care funclioneazd in temeiul votului de incredere acordat de Parlament

lnbaza programuluide guvernare. Guvernulasigurd realizarea politiciiinterne 9i

oxterne a ldrii gi exercitd conducerea generalS a administraliei publice.

(2) in vederea indeplinirii rolului sdu, Guvernul asigurd funclionarea echili-

brati gi dezvoltarea sistemului nalional economic gi social.

Art. 15. Funcliile Guvernului. Penku realizarea Programului de guvernare,

Guvernul exercitd urmdtoarele funclii:

a) funclia de strategie, prin care se asigurd elaborarea strategiei de punere in

aplicare a Programului de guvernare;

b) func{ia de implementare, prin care se urmdregte punerea in aplicare a
Programului de guvernare;

c) funcfia de reglementare, prin care se asigur6 elaborarea cadrului normativ
gl institulional necesar in vederea realizdrii obiectivelor strategice;

d) funclia de administrare a proprietdfii statului, prin care se asigurd adminis-

trarea proprietSlii publice si private a statului, precum si gestionarea serviciilor
pentru care statul este responsabil;

e) funclia de reprezentare, prin care se asigurd, in numele statului romAn, in

condiliile legii, reprezentarea pe plan intern gi extern, in domeniul sdu de

activitate;

f) funclia de autoritate de stat, prin care se asigurd urmdrirea gi controlul

aplicdrii 9i respectirii reglementdrilor in domeniul apdrdrii, ordinii publice gi secu-

ritdlii nalionale, precLrm gi in domeniile economic gi social gi al funcliondrii

lnstituliilor gi organismelor care igi desfSgoard activitatea in subordinea sau sub

autoritatea Guvernului.
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Art.16-20 Codul administrativ

Capitolul ll. Organizarea Guvernului

Sectiunea 1, Dispozifii generale

Art. 16. investirea Guvernului. (1) Guvernul se organizeazi gifuncfioneazd in
conformitate cu prevederile constitufionale, avdnd la bazd programul de guver-
nare acceptat de Parlament.

(2) Guvernul este investit de Parlament si igi incepe mandatul la data
depunerii jurSmdntului in fa{a Pregedintelui.

Art. 17. Condilii genelale pentru ocuparea functiei de membru al Guver.
nului, Pot fi membri ai Guvernului persoanele care indeplinesc, cumulativ, urmd-
toarele condi!ii:

a) au cetdlenia romdnd 9i domiciliul in !ard;
b) se bucu16 de exerciliul drepturilor electorale;
c) nu au suferit condamniri penale, cu exceplia situafiei in care a intervenit

reabilitarea.

Art. 18' componenla Guvernului. Guvernul este alcdtuit din prim-ministru 9i
minigtri. Din Guvern pot face parte: viceprim-minigtri, minighi de stat, minigtri dele-
ga!i, minigtri cu insdrcindri speciale pe ldng6 prim-minisku, numili de presedintele

Romdniei pe baza votului de incredere acordat de parlament.

Sectiunea a 2.a, Aparatul de lucru al Guvernului

Aft.19, structura aparatuluide lucru alGuvernului. Aparatulde lucru alGuver-
nului este alcdtuit din secretariatul General al Guvernului, cancelaria prim-minis-

trului, aparatul propriu de lucru al viceprim-ministrului, departamente gi alte structuri
organizatorice cu atribulii specifice stabilite prin hotdrdre a Guvernului.

Art,20. secretariatul General al Guvernului, (1) Guvernul are un secretariat
General care este condus de secretarul general al Guvernului care are rang de
ministru, numit prin decizie a prim-ministrului.

(2) Secretarul general al Guvernului este ajutat de unul sau mai mulli
secretari generali adjunc{i care au rang de secretar de stat, numifi prin decizie a
prim-ministrului, precum gi, dupd caz, de unul sau mai mulli secretari de stat,
numiti, respectiv eliberali din funclie prin decizie a prim-ministrului.

(3) Secretariatul General al Guvernului face parte din aparatul de lucru al
Guvernului gi asigurd derularea gi continuitatea operaliunilor tehnice aferente actelor
de guvernare, rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice 9i tehnice
ale activitdlii Guvernului, precum gi reprezentarea Guvernului in fala instanlelor
judecdtoregti, constituind elementulde legituri gi stabilitate al guverndrii.
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(4) Organizarea gi atribuliile Secretariatului General al Guvernului se stabilesc
prin hotdrdre a Guvernului.

(5) Bugetul pentru funclionarea Guvernului se aprobd prin legea bugetului de

stat. Secretarul general al Guvernului este ordonatorul principal de credite pentru

aparatul de lucru al Guvernului, precum gi pentru institutiile care se finanleazd
prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(6) Secretariatul General al Guvernului are dreptul de a inilia proiecte de acte

normative pe domeniile aflate sub inciden{a atribuliilor sale 9i ale autoritdlilor 9i
lnstituliilor publice aflate in subordinea sa ori a Guvernului.

(7) Guvernul organizeazl, prin Regia Autonomd ,,Administratia Patrimoniului

Protocolului de Stat", administrarea bunurilor proprietate publicd gi privatd a

statului, destinate unor acliuni de reprezentare 9i protocol ale Camerei Depu-

tatilor, Senatului, Pregedintelui Romdniei, Guvernului, Curlii Constitufionale 9i
Academiei Rom6ne.

(8) Secretariatul General al Guvernului indeplinegte atribufiile de minister de

resort fafd de Regia Autonomd ,,Administralia Patrimoniului Protocolului de Stat".

(9) Secretariatului General al Guvernului ii pot fi date in coordonare organe
de specialitate ale administratiei publice centrale aflate in subordinea Guvernului,

cu exceplia ministerelor.

(10) Normativele de cheltuieli pentru ac[iunile de protocol la nivelul Secre-
tariatului General al Guvernului gi aparatului de lucru al Guvernului se aprobd prin

ordin al secretarului general al Guvernului.

Att.2'1. Aparatul propriu de lucru alviceprim.ministrului. Aparatul propriu de

lucru al viceprim-ministrului este shucturd fird personalitate juridic6, finanlatd prin

bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusd de viceprim-ministru; in
cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului igi desfSgoard activitatea
unul sau mai mul!i secretari de stat gi consilieri de stat, numili, respectiv eliberali
din funclie, prin decizie a prim-ministrului, la propunerea viceprim-ministrului.

Att.22. Cancelaria Prim-Ministrului, (1) Cancelaria Prim-Minishuluieste'struc-
turd fira personalitate juridicS, in subordinea prim-ministrului, finanlatd prin

bugetul Secretariatului General al Guvernului.
(2) Cancelaria Prim-Ministrului este condusd de geful Cancelariei Prim-Ministrului,

care are rang de ministru, numit gi eliberat din funclie prin decizie a prim-ministrului.

(3) Atribu!iile, organizarea gi funcfionarea Cancelariei Prim-Ministrului se

stabilesc prin decizie a prim-miniskului.
(4) Personalului din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, cu exceplia demnita-

rilor sau persoanelor asimilate acestora, i se aplici prevederile pdr{ii a Vl-a titlul lll
capitolul ll - Personalul conhactual incadrat la cabinetul demnltarilor qi aleEilor

locali si la Cancelaria Prefectului.
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