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PARTEA A III‑A. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ

Titlul I. Dispoziţii generale

Art. 75. Principii specifice aplicabile administraţiei publice locale. (1) 
Administraţia publică locală din unităţile administrativ‑teritoriale se organizează şi 
funcţionează în temeiul principiilor generale ale administraţiei publice prevăzute la 
partea I titlul III şi al principiilor generale prevăzute în Legea nr. 199/1997 pentru 
ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 
1985, precum şi a următoarelor principii specifice:

a) principiul descentralizării;
b) principiul autonomiei locale;
c) principiul consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor de interes local 

deosebit;
d) principiul eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale;
e) principiul cooperării;
f) principiul responsabilităţii;
g) principiul constrângerii bugetare.
(2) Aplicarea principiilor prevăzute la alin. (1) nu poate aduce atingere caracterului 

de stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil al României.

Titlul II. Descentralizarea

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 76. Principiile procesului de descentralizare. Principiile pe baza cărora 
se desfăşoară procesul de descentralizare sunt următoarele:

a) principiul subsidiarităţii, care constă în exercitarea competenţelor de către 
autoritatea administraţiei publice locale situată la nivelul administrativ cel mai apropiat 
de cetăţean şi care dispune de capacitate administrativă necesară;

b) principiul asigurării resurselor corespunzătoare competenţelor transferate;
c) principiul responsabilităţii autorităţilor administraţiei publice locale în raport cu 

competenţele ce le revin, care impune obligativitatea respectării aplicării standardelor 
de calitate şi a standardelor de cost în furnizarea serviciilor publice şi de utilitate 
publică;

d) principiul asigurării unui proces de descentralizare stabil, predictibil, bazat pe 
criterii şi reguli obiective, care să nu constrângă activitatea autorităţilor administraţiei 
publice locale sau să limiteze autonomia locală financiară;

e) principiul echităţii, care implică asigurarea accesului tuturor cetăţenilor la 
serviciile publice şi de utilitate publică.

Art. 77. Regulile procesului de descentralizare. (1) Guvernul, ministerele şi 
celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale transferă competenţe 
autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor 
sau judeţelor, după caz, respectând principiul subsidiarităţii şi criteriul ariei geografice 
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a beneficiarilor, potrivit căruia transferul competenţei privind furnizarea unui serviciu 
public se face către acel nivel al administraţiei publice locale care corespunde cel 
mai bine ariei geografice a beneficiarilor.

(2) Transferul competenţei se realizează prin lege şi este fundamentat pe analize 
de impact şi ale unor sisteme de indicatori de monitorizare, elaborate de către 
ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, în 
colaborare cu ministerul coordonator al procesului de descentralizare şi cu structurile 
asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale.

(3) În situaţia prevăzută la alin. (1), dacă în cadrul serviciului public respectiv 
există baze de date la nivel naţional, acestea rămân în proprietatea publică sau 
privată a statului şi în administrarea Guvernului, ministerelor sau a celorlalte organe 
de specialitate ale administraţiei publice centrale, după caz, care au transferat 
competenţele, pentru competenţele exercitate de autorităţile administraţiei publice 
centrale. Pentru competenţele transferate autorităţilor administraţiei publice locale, 
bazele de date aferente serviciului public respectiv rămân în proprietatea statului, iar 
autorităţile administraţiei publice locale, cărora le‑au fost transferate competenţele, 
au atribuţii de introducere, actualizare, exploatare şi valorificare a datelor. Autorităţile 
administraţiei publice centrale sunt obligate să asigure accesul la respectivele baze 
de date autorităţilor publice centrale şi locale cu respectarea prevederilor legale.

(4) Metodologiile privind introducerea, actualizarea, exploatarea şi valorificarea 
datelor de către autorităţile administraţiei publice locale a bazelor de date prevăzute 
la alin. (3) se reglementează prin acte administrative ale conducătorilor ministerelor 
sau ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, după 
caz, care au transferat competenţele.

(5) Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice 
centrale, care nu au organizate structuri subordonate în teritoriu sau servicii publice 
deconcentrate, în colaborare cu ministerul coordonator al procesului de descentralizare 
şi cu unităţile administrativ‑teritoriale, pot organiza faze‑pilot în vederea testării şi 
evaluării impactului soluţiilor propuse pentru descentralizarea competenţelor pe 
care le exercită în prezent.

(6) Pentru competenţele propuse a fi descentralizate, care sunt exercitate de 
structuri deconcentrate sau subordonate ministerelor şi celorlalte organe de specialitate 
ale administraţiei publice centrale, organizate la nivel local, nu se organizează faze‑pilot.

Art. 78. Etapele transferului de competenţe. (1) Etapele transferului de com‑
petenţe sunt următoarele:

a) elaborarea de către ministerul coordonator al procesului de descentralizare a 
strategiei generale de descentralizare sau, în cazul inexistenţei unei strategii generale 
de descentralizare prin care se analizează oportunitatea transferului de competenţe 
de la nivelul administraţiei publice centrale la nivelul autorităţilor administraţiei publice 
locale, elaborarea de către ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei 
publice centrale a strategiilor sectoriale de descentralizare;

b) identificarea de către Guvern, ministere şi celelalte organe de specialitate 
ale administraţiei publice centrale a resurselor necesare şi a costurilor integrale 
aferente competenţelor care sunt transferate, precum şi a surselor bugetare pe 
baza cărora sunt finanţate;

Art. 78
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c) organizarea de către ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei 
publice centrale a eventualelor faze‑pilot în vederea testării şi evaluării impactului 
soluţiilor propuse pentru descentralizarea competenţelor, care nu sunt exercitate 
prin structuri din subordinea ministerelor de resort, organizate la nivel local;

d) elaborarea de către ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei 
publice centrale a analizelor de impact ale transferului de competenţe;

e) elaborarea de către ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei 
publice centrale a proiectelor de legi sectoriale prin care se transferă competenţe 
către autorităţile administraţiei publice locale.

(2) În toate etapele procesului de transfer de competenţe, aşa cum sunt prevăzute la 
alin. (1), este obligatorie consultarea structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei 
publice locale.

(3) Guvernul, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice 
centrale asigură, în colaborare cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei 
publice locale, corelarea pe termen lung între responsabilităţile transferate şi resursele 
aferente, astfel încât să acopere variaţiile de cost în furnizarea serviciilor publice şi 
de utilitate publică descentralizate.

Art. 79. Transferul resurselor financiare. (1) Transferul de competenţe, precum 
şi exercitarea acestora se fac concomitent cu asigurarea tuturor resurselor necesare.

(2) Finanţarea competenţelor delegate este asigurată în totalitate de către admi‑
nistraţia publică centrală. Competenţele delegate sunt exercitate de către autorită‑
ţile administraţiei publice locale sau de către alte instituţii publice locale, în numele 
unei autorităţi a administraţiei publice centrale, în limitele stabilite de către aceasta.

Art. 80. Standardele de calitate şi standardele de cost. (1) Ministerele şi celelalte 
organe de specialitate ale administraţiei publice centrale stabilesc standarde de cost 
pentru finanţarea serviciilor publice care au fost descentralizate până la intrarea în 
vigoare a prezentului cod, precum şi a celor care urmează să fie descentralizate 
şi standarde de calitate aferente asigurării furnizării acestora de către autorităţile 
administraţiei publice locale. Standardele de cost şi de calitate pentru serviciile publice 
care au fost descentralizate se aprobă în termen de maximum 12 luni de la intrarea în 
vigoare a prezentului cod. Standardele de cost şi de calitate pentru serviciile publice 
care urmează să fie descentralizate se aprobă în termen de maximum 12 luni de la 
intrarea în vigoare a legilor sectoriale de descentralizare.

(2) Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale 
au obligaţia să actualizeze periodic standardele de cost şi de calitate pentru serviciile 
publice prevăzute la alin. (1). Elaborarea şi actualizarea standardelor de cost şi de 
calitate se fac în colaborare cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei 
publice locale, conform prevederilor în vigoare, sub coordonarea ministerului coordo‑
nator al procesului de descentralizare.

(3) Standardele de cost şi de calitate se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea ministerelor sau a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei 
publice centrale, cu avizul ministerului coordonator al procesului de descentralizare, 
al Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare şi al Comitetului pentru 
finanţe publice locale, după caz. Hotărârile Guvernului privind actualizarea periodică 
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a standardelor de cost şi de calitate stau la baza determinării şi alocării sumelor 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat către bugetele locale, pentru finanţarea 
serviciilor publice descentralizate.

(4) Autorităţile administraţiei publice locale sunt responsabile pentru respectarea 
aplicării standardelor de calitate şi de cost în furnizarea serviciilor publice şi de utilitate 
publică descentralizate. Autorităţile administraţiei publice locale pot creşte nivelul de 
calitate şi de cost pe baza veniturilor proprii şi a altor surse atrase, în condiţiile legii.

(5) În furnizarea serviciilor publice şi de utilitate publică descentralizate, autorităţile 
administraţiei publice locale sunt obligate să asigure aplicarea standardelor de calitate 
şi să asigure finanţarea serviciilor publice locale cel puţin la nivelul standardelor de 
cost stabilite în condiţiile legii.

Legislaţie conexă: H.G. nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru 
serviciile sociale (M. Of. nr. 465 din 2 iunie 2020).

Capitolul II. Cadrul instituţional  
al procesului de descentralizare

Art. 81. Rolul şi atribuţiile ministerului coordonator al procesului de des‑
centra lizare. (1) Ministerul coordonator al procesului de descentralizare este ministerul 
cu atribuţii în domeniul administraţiei publice.

(2) Ministerul coordonator al procesului de descentralizare avizează, potrivit legii, 
iniţiativele şi proiectele de acte normative privind descentralizarea administrativă şi 
financiară, elaborate de ministere, respectiv de celelalte organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale.

(3) Ministerul coordonator al procesului de descentralizare sprijină fundamentarea 
şi implementarea politicii de descentralizare a Guvernului prin:

a) elaborarea strategiei şi a politicilor generale de descentralizare;
b) coordonarea tehnică şi monitorizarea procesului de descentralizare;
c) elaborarea politicii de descentralizare financiară şi fiscală, în colaborare cu 

ministerul cu atribuţii în domeniul finanţelor publice;
d) furnizarea de expertiză şi asistenţă tehnică de specialitate ministerelor şi 

celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, în vederea elaborării 
şi implementării strategiilor de descentralizare sectorială;

e) colectarea şi gestionarea, în colaborare cu ministerul cu atribuţii în domeniul 
finanţelor publice, cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei 
publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu alte autorităţi 
şi instituţii publice, a datelor statistice necesare fundamentării şi estimării impactului 
politicilor de descentralizare;

f) avizarea standardelor de cost şi de calitate corespunzătoare anumitor servicii 
publice şi de utilitate publică descentralizate elaborate, respectiv, actualizate de 
ministere, de celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale în 
colaborare cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale;

g) supervizarea îndeplinirii, de către ministere şi celelalte organe de specialitate 
ale administraţiei publice centrale, a funcţiei de coordonare metodologică a serviciilor 
publice şi de utilitate publică descentralizate.
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(4) Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale 
şi autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a transmite ministerului 
coordonator al procesului de descentralizare toate informaţiile necesare fundamentării, 
implementării şi monitorizării procesului de descentralizare. Ministerele şi celelalte 
organe de specialitate ale administraţiei publice centrale asigură interoperabilitatea 
datelor specifice colectate cu baza de date a ministerului coordonator al procesului 
de descentralizare, constituită în acest scop.

(5) În exercitarea funcţiei de coordonare metodologică a serviciilor publice de 
utilitate publică descentralizate, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale au obligaţia monitorizării respectării de către autorităţile 
administraţiei publice locale, a standardelor de calitate şi, după caz, de cost.

Art. 82. Comitetul tehnic interministerial pentru descentralizare şi Comitetul 
pentru finanţe publice locale. (1) Pentru coordonarea generală a procesului de 
descentralizare funcţionează Comitetul tehnic interministerial pentru descentralizare, 
condus de ministrul cu atribuţii în domeniul administraţiei publice, în calitate de 
coordonator al reformei administraţiei publice. Din Comitetul tehnic interministerial 
fac parte şi reprezentanţii structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice 
locale.

(2) La nivelul ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei 
publice centrale se constituie grupuri de lucru pentru descentralizarea competenţelor.

(3) Modul de organizare, funcţionare şi atribuţiile structurilor tehnice prevăzute 
la alin. (1) şi (2) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(4) Comitetul pentru finanţe publice locale, constituit în condiţiile legii care 
reglementează finanţele publice locale, complementar rolului său în procesul de 
elaborare a unor reglementări cu caracter financiar, are rol consultativ în elaborarea 
şi implementarea politicilor de descentralizare financiară şi fiscală. Din Comitetul 
pentru finanţe publice locale fac parte şi reprezentanţii structurilor asociative ale 
autorităţilor administraţiei publice locale.

(5) Ministerul coordonator al procesului de descentralizare şi ministerul cu atribuţii 
în domeniul finanţelor publice, prin structurile de specialitate, asigură împreună 
secretariatul tehnic al Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare şi 
al Comitetului pentru finanţe publice locale.

Art. 83. Monitorizarea stadiului procesului de descentralizare. Ministerul 
coordonator al procesului de descentralizare prezintă anual Guvernului, spre informare, 
un raport privind stadiul derulării procesului de descentralizare.

Titlul III. Regimul general al autonomiei locale

Art. 84. Dispoziţii generale aplicabile autonomiei locale. (1) Autonomia locală, 
definită la art. 5 lit. j), se exercită de autorităţile administraţiei publice locale.

(2) Dispoziţiile alin. (1) nu aduc atingere posibilităţii de a recurge la consultarea 
locuitorilor prin referendum sau prin orice altă formă de participare directă a cetăţenilor 
la treburile publice, în condiţiile legii.

(3) Autonomia locală este numai administrativă şi financiară, fiind exercitată pe 
baza şi în limitele prevăzute de lege.
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(4) Autonomia locală priveşte organizarea, funcţionarea, competenţa şi atribuţiile 
autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi gestionarea resurselor care, 
potrivit legii, aparţin comunei, oraşului, municipiului sau judeţului, după caz.

(5) Autonomia locală garantează autorităţilor administraţiei publice locale dreptul 
ca, în limitele legii, să aibă iniţiative în toate domeniile, cu excepţia celor date în mod 
expres în competenţa altor autorităţi publice.

Art. 85. Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale. (1) Rapor‑
turile dintre autorităţile administraţiei publice din comune, oraşe, municipii şi autorităţile 
administraţiei publice de la nivelul judeţului se bazează pe principiile autonomiei 
locale, legalităţii, cooperării, solidarităţii, egalităţii de tratament şi responsabilităţii.

(2) În relaţiile dintre consiliul local şi primar, consiliul judeţean şi preşedintele 
consiliului judeţean, precum şi între autorităţile administraţiei publice din comune, 
oraşe, municipii şi autorităţile administraţiei publice de la nivel judeţean nu există 
raporturi de subordonare; în relaţiile dintre acestea există raporturi de colaborare.

Notă. În raport de reglementarea anterioară, prin Decizia nr. 12/2015 (M. Of. nr. 773 din 
16 octombrie 2015), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept, a stabilit: „În condiţiile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii contenciosului administrativ 
nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, unitatea administrativ‑teritorială, 
prin autoritatea sa executivă, respectiv primarul, nu are dreptul de a ataca în faţa instanţei 
de contencios administrativ hotărârile adoptate de autoritatea sa deliberativă, respectiv 
consiliul local sau, după caz, Consiliul General al Municipiului Bucureşti”.

Art. 86. Structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale. 
(1) Structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale sunt:

a) Asociaţia Comunelor din România;
b) Asociaţia Oraşelor din România;
c) Asociaţia Municipiilor din România;
d) Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România;
e) alte forme asociative de interes general, constituite potrivit legii.
(2) Autorităţile administraţiei publice centrale iniţiatoare ale unui proiect de act 

normativ au obligaţia să consulte structurile asociative prevăzute la alin. (1), cu cel 
puţin 15 zile lucrătoare înainte de supunerea spre adoptare/aprobare a oricărui proiect 
de act normativ care priveşte în mod direct administraţia publică locală şi/sau care 
are impact asupra colectivităţilor locale. În cazul proiectelor de acte normative cu 
caracter urgent, termenul poate fi redus la 10 zile lucrătoare.

(3) Punctele de vedere ale structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei 
publice locale cu privire la proiectele de acte normative asupra cărora au fost consultate 
se motivează în concordanţă cu prevederile legale şi se pot transmite, prin grija 
preşedinţilor acestora, în termen de 10 zile lucrătoare de la primire, la autoritatea 
administraţiei publice centrale iniţiatoare a proiectului de act normativ, respectiv în 
7 zile lucrătoare, în cazul proiectelor de acte normative care au caracter urgent.

Art. 87. Resursele financiare ale autorităţilor administraţiei publice locale. (1) 
În cadrul politicii economice naţionale, unităţile administrativ‑teritoriale au dreptul la 
resurse financiare proprii, pe care autorităţile administraţiei publice locale le stabilesc, 
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le administrează şi le utilizează pentru exercitarea competenţei şi a atribuţiilor ce 
le revin, în condiţiile legii.

(2) Resursele financiare de care dispun autorităţile administraţiei publice locale 
trebuie să fie corelate cu competenţa şi atribuţiile prevăzute de lege.

(3) În scopul asigurării autonomiei locale, autorităţile deliberative ale administraţiei 
publice locale au dreptul să instituie şi să perceapă impozite şi taxe locale, să aprobe 
bugetele locale ale unităţilor administrativ‑teritoriale, în condiţiile legii.

(4) Stabilirea, constatarea, impunerea, inspecţia fiscală, încasarea, urmărirea şi 
executarea silită, precum şi procedurile de administrare a creanţelor bugetare locale 
se realizează în condiţiile legii.

(5) Autorităţile administraţiei publice locale administrează sau, după caz, dispun 
de resursele financiare, precum şi de bunurile proprietate publică sau privată ale 
unităţilor administrativ‑teritoriale, în conformitate cu principiul autonomiei locale.

Art. 88. Bugetul local al unităţii/subdiviziunii administrativ‑teritoriale. Bugetele 
locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ‑teritoriale se elaborează, se aprobă, 
se execută şi se raportează în condiţiile legii care reglementează finanţele publice 
locale.

Art. 89. Formele de asociere a unităţilor administrativ‑teritoriale. (1) Două 
sau mai multe unităţi administrativ‑teritoriale au dreptul ca, în limitele competenţei 
autorităţilor lor deliberative şi executive, să coopereze şi să se asocieze, în condiţiile 
legii, formând asociaţii de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de 
drept privat. Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sunt persoane juridice de 
utilitate publică.

(2) Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se constituie în condiţiile legii, în scopul 
realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al 
furnizării în comun a unor servicii publice. Zonele metropolitane şi aglomerările urbane 
constituite cu acordul expres al consiliilor locale ale unităţilor administrativ‑teritoriale 
componente au ca scop dezvoltarea infrastructurilor şi a obiectivelor de dezvoltare 
de interes comun. Autorităţile deliberative şi executive de la nivelul fiecărei unităţi 
administrativ‑teritoriale componente îşi păstrează autonomia locală, în condiţiile legii.

(3) Unităţile administrativ‑teritoriale cooperează pentru organizarea şi exercitarea 
unor activităţi în scopul realizării unor atribuţii stabilite prin lege autorităţilor administraţiei 
publice locale, cu precădere în domeniile ce privesc activităţile de control, audit, 
inspecţie, urbanism şi amenajarea teritoriului, cadastru, precum şi în orice alte domenii 
în care hotărăsc consiliile locale respective, pe principii de eficienţă, eficacitate şi 
economicitate, la nivelul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară ai căror membri 
sunt sau la nivelul structurilor judeţene cu personalitate juridică ale structurilor 
asociative ori la nivelul structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice 
locale recunoscute ca fiind de utilitate publică, potrivit legii.

(4) Prin excepţie de la prevederile art. 240 alin. (2)‑(6), personalul de specialitate 
din cadrul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară sau al structurilor judeţene cu 
personalitate juridică ale structurilor asociative ori la nivelul structurilor asociative 
ale autorităţilor administraţiei publice locale recunoscute ca fiind de utilitate publică, 
care exercită activităţile prevăzute la alin. (3), fundamentează, contrasemnează sau 
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avizează din punct de vedere tehnic, după caz, actele autorităţilor administraţiei 
publice locale din unităţile administrativ‑teritoriale prevăzute la alin. (3).

(5) În situaţia în care asociaţiile de dezvoltare intercomunitară nu dispun de resurse 
financiare suficiente pentru asigurarea integrală a cheltuielilor secţiunii de funcţionare, 
acestea cooperează în condiţiile alin. (3), care se aplică în mod corespunzător.

(6) Unităţile administrativ‑teritoriale au dreptul ca, în limitele competenţei autori‑
tăţilor lor deliberative şi executive, să coopereze şi să se asocieze şi cu unităţi admi‑
nistrativ‑teritoriale din străinătate, în condiţiile legii, prin hotărâri ale autorităţilor 
deliberative de la nivelul acestora. De asemenea, pot adera la organizaţii internaţionale 
ale autorităţilor administraţiei publice locale, în condiţiile legii. Cheltuielile ocazionate 
de participarea la activităţile organizaţiilor internaţionale se suportă din bugetele 
locale respective.

(7) Pentru protecţia şi promovarea intereselor lor comune, unităţile administra‑
tiv‑teritoriale au dreptul de a adera la asociaţii naţionale şi internaţionale, în condiţiile 
legii.

(8) Unităţile administrativ‑teritoriale pot încheia între ele acorduri şi pot participa, 
inclusiv prin alocare de fonduri, la iniţierea şi la realizarea unor programe de dezvoltare 
zonală sau regională, în baza hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative de la 
nivelul acestora, în condiţiile legii.

(9) Unităţile administrativ‑teritoriale limitrofe zonelor de frontieră pot încheia între 
ele acorduri de cooperare transfrontalieră cu structuri similare din statele vecine, 
în condiţiile legii.

(10) Iniţiativa unităţilor administrativ‑teritoriale de a coopera şi de a se asocia cu 
unităţi administrativ‑teritoriale din străinătate, precum şi de a adera la o asociaţie 
internaţională a unităţilor administrativ‑teritoriale va fi comunicată, prin intermediul 
primarilor, respectiv al preşedinţilor consiliilor judeţene, ministerului cu atribuţii în 
domeniul afacerilor externe şi ministerului cu atribuţii în domeniul administraţiei 
publice. Proiectele de acord de cooperare pe care unităţile administrativ‑teritoriale 
intenţionează să le încheie cu unităţile administrativ‑teritoriale din alte ţări trebuie 
transmise spre avizare conformă ministerului cu atribuţii în domeniul afacerilor externe 
şi ministerului cu atribuţii în domeniul administraţiei publice înainte de supunerea 
lor spre adoptare de către autorităţile deliberative.

(11) Ministerul cu atribuţii în domeniul afacerilor externe şi ministerul cu atribuţii în 
domeniul administraţiei publice emit avizele pentru proiectele de acorduri prevăzute 
la alin. (10) în termen de 30 de zile de la primirea solicitării. În caz contrar, autorităţile 
administraţiei publice locale consideră că nu sunt obiecţii şi proiectul respectiv poate 
fi supus spre aprobare autorităţii deliberative interesate.

(12) Prin acordurile de cooperare transfrontalieră pot fi create şi pe teritoriul 
României organisme care să aibă, potrivit dreptului intern, personalitate juridică. Aceste 
organisme nu au, în sensul prezentului cod, competenţe administrativ‑teritoriale.

(13) Unităţile administrativ‑teritoriale care au încheiat acord de cooperare 
transfrontalieră au dreptul să participe în alte state la organismele create prin respec‑
tivele înţelegeri, în limita competenţelor ce le revin, potrivit legii.

(14) Autorităţile administraţiei publice locale din România pot încheia acorduri de 
înfrăţire/cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale din alte state, prioritar 
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cu autorităţile administraţiei publice locale din statele în care se află comunităţi 
de români, programe comune culturale, sportive, de tineret şi educaţionale, stagii 
de pregătire profesională şi alte acţiuni care contribuie la dezvoltarea relaţiilor de 
prietenie, inclusiv finanţarea acestora.

(15) Responsabilitatea privind acordurile de cooperare sau de asociere încheiate 
de unităţile administrativ‑teritoriale revine în exclusivitate acestora.

(16) Guvernul poate aproba programe de finanţare pentru activităţile prevăzute 
la alin. (1)‑(3), (6)‑(9) şi (12)‑(14).

Art. 90. Finanţarea asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară. (1) Asociaţiile 
de dezvoltare intercomunitară se finanţează prin contribuţii din bugetele locale ale 
unităţilor administrativ‑teritoriale membre, precum şi din alte surse, în condiţiile legii.

(2) Guvernul sprijină asocierea unităţilor administrativ‑teritoriale prin programe 
naţionale de dezvoltare, finanţate anual prin bugetul de stat sau din alte surse şi 
prevăzute distinct în cadrul bugetului ministerului cu atribuţii în domeniul administraţiei 
publice, în condiţiile legii care reglementează finanţele publice locale.

(3) Judeţele pot sprijini asociaţiile de dezvoltare intercomunitară prin programe 
de dezvoltare judeţene sau locale, finanţate anual din bugetul judeţului sau din alte 
surse, în condiţiile legii care reglementează finanţele publice locale, inclusiv prin 
asigurarea finanţării acestora din bugetul propriu al unităţii administrativ‑teritoriale.

Art. 91. Organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de dezvoltare intercomu‑
nitară. (1) Organele asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară sunt: adunarea generală 
a asociaţiei, consiliul director şi comisia de cenzori.

(2) Organizarea şi modul de funcţionare a organelor asociaţiei de dezvoltare 
intercomunitară şi a aparatului tehnic sunt stabilite prin actul de înfiinţare şi statutul 
asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, aprobate prin hotărârile consiliilor locale, 
respectiv judeţene asociate.

(3) Adunarea generală este organul de conducere al asociaţiei de dezvoltare 
intercomunitară, format din reprezentanţii tuturor unităţilor administrativ‑teritoriale 
asociate.

(4) Adunarea generală adoptă hotărâri în conformitate cu statutul asociaţiei. Hotărârile 
adunării generale sunt asimilate actelor administrative şi intră sub incidenţa prevederilor 
legii contenciosului administrativ.

(5) Adunarea generală alege dintre membrii săi preşedintele asociaţiei de dezvoltare 
intercomunitară.

(6) Consiliul director este organul executiv de conducere a asociaţiei de dezvoltare 
intercomunitară şi este format din preşedintele asociaţiei de dezvoltare intercomunitară 
şi încă cel puţin 4 membri aleşi din rândul membrilor adunării generale a asociaţiei. Prin 
statut, asociaţii pot să prevadă şi un număr mai mare de membri, cu condiţia ca 
numărul total de membri în consiliul director, inclusiv preşedintele, să fie impar.

(7) Pentru realizarea obiectivelor proprii, consiliul director poate propune adunării 
generale înfiinţarea unui aparat tehnic, finanţat din resursele asociaţiei de dezvoltare 
intercomunitară.

(8) Dispoziţiile prezentului cod privind asociaţiile de dezvoltare intercomunitară 
se completează cu prevederile de drept comun privind asociaţiile şi fundaţiile.
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