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„Fii informat, nu ignorat” 

- proiect de informare juridică – 

 

Notă introductivă 

 

Mediul socio-economic din România nu favorizează implicarea 

cetățeanului în a-și susține și exercita drepturile de care beneficiază în raport 

cu statul și instituțiile care îl reprezintă. Aceasta a condus la atitudine inertă și 

consolidarea mentalității potrivit căreia societatea este incapabilă de a-și 

schimba status quo-ul. Proiectul pilot al generației 6 Lideri pentru Justiție 

adresează nevoia de informare juridică a cetățenilor din comunități 

dezavantajate, cu acces redus la informații de natură juridică. 

Proiectul pilot derulat în perioada august – decembrie 2015 a vizat o 

primă comunitate, comuna Filipeștii de Pădure din județul Prahova.  Acesta 

a constat în realizarea a trei prezentări în comunitatea respectivă, având la 

bază următoarele teme: rolul autorităților publice, aspecte juridice legate de 

dreptul muncii și asigurări sociale, și aspecte juridice legate de pensii.   

În acest proces au fost informați peste 100 de locuitori ai comunei 

(elevi și adulți), pe parcursul celor cinci deplasări conturându-se astfel un cadru 

de dialog și de transmitere a informației dinspre organizatori către cetățenii 

comunei respective.  Cele trei prezentări au avut rolul de a oferi instrumente 

și informații juridice cetățenilor pentru rezolvarea mai facilă a problemelor cu 

care aceștia se confruntă, iar în același timp, de a identifica principalele 

provocări pe care aceștia le întâmpină în valorificarea drepturilor lor, sau în 

interacțiunea cu autoritățile publice.  

Noi credem că o societate educată și corect informată este o societate 

puternică. Obiectivul pe termen lung este multiplicarea acestei inițiative 

(pentru anul 2016 fiind vizate comunități din județele Ilfov, Timiș și Iași) și 

transpunerea ei în acțiuni de politică publică.   

Vă dorim lectură plăcută! 

       Autorii 
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 „Fii informat, nu ignorat!” 

Partea I - Rolul autorităților publice 

 

Temele propuse: 

1. Separarea puterilor în stat și autoritățile publice responsabile pentru exercitarea 

fiecărei puteri în stat 

2. Rolul autoritățile publice la nivel local – Consiliul Local, Primarul, Consiliul Județean 

3. Dreptul la vot. Profilul cetățeanului răspunzător pentru alegerea sa 

4. Dreptul de acces la informații de interes public privind utilizarea banilor publici. Cine 

sunt ordinatorii principali de credite? 

5. Căi de atac împotriva hotărârilor luate de autoritățile publice locale. Plângerea 

administrativă și contenciosul administrativ.  

6. Transparența decizională la nivel local. Participarea la ședințe publice ale 

autorităților publice locale  

7. Gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni. Instituții și servicii de interes public 

din subordinarea autorităților publice locale 

 

Legislație relevantă 

• Constituția României 

• Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală 

• Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 

• Legea nr.29/1990 privind contenciosul administrativ 

• Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică 

• Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice  

• Legea nr. 393/2004 privind statulul aleșilor locali 
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Capitolul I. Separarea puterilor în stat și autoritățile publice responsabile 

pentru exercitarea fiecărei puteri în stat 
 

Separaţia puterilor în stat este un termen politic folosit pentru definirea unui model de 

guvernare a statelor. Potrivit acestui model, puterea statului trebuie să fie împărţită în puteri 

separate și independente, pentru a respecta regimul politic al democraţiei. 

Democrația semnifică „puterea poporului” şi se definește ca regimul politic fundamentat pe 

principiul suveranității naționale, ceea ce înseamnă că națiunea este cea care conduce statul prin 

reprezentanții săi aleși, pe principiul separării puterilor în stat și pe principiul egalității tuturor 

cetăţenilor în fața legii. Democrația apare ca fiind inseparabilă de respectarea drepturilor omului și 

ale cetățeanului.  

Scopul separaţiei puterilor în stat este acela de a împiedica deţinerea sau exercitarea absoluta 

a puterii de către un singur organism, aspect care ar putea da naştere unor abuzuri din partea acestei 

puteri absolute. 

Separaţia puterilor în stat în România este tripartită. Așadar, puterea în stat este împărțită 

între puterea legislativă, puterea executivă și cea judecătorească, acestea neputându-se afla sub 

aceeaşi conducere. Nici una dintre cele trei puteri nu este mai importantă decât celelalte, ci ele 

trebuie să fie în permanenţa într-o poziţie de egalitate. Puterea statală este ținută în echilibru prin 

intermediul unor controale reciproce, menite să restabilească, în cazul în care este necesar, acestă 

orânduire. 

Potrivit articolului 1 alineatele (3) şi (4) din Constituţie, România este stat de drept, democratic 

şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a 

personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor 

democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, și sunt garantate, iar 

Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor - legislativă, executivă şi 

judecătorească - în cadrul democraţiei constituţionale. 

A. Puterea legislativă 
 

Puterea legislativă este reprezentată de către Parlamentul României, autoritatea publică 

responsabilă cu dezbaterea și aprobarea legilor, precum și cu controlul asupra puterii executive și 

puterii judecătoreşti.  

Potrivit articolului 61 alineatul (1) şi (2) din Constituţie, Parlamentul este organul 

reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării. Parlamentul este 

alcătuit din Camera Deputaţilor şi Senat. 
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Totodată, potrivit articolului 73 din Constituţie, Parlamentul adoptă legi constituţionale, legi 

organice și legi ordinare, prin care se revizuieşte Constituţia, respectiv se reglementează materii 

precum sistemul electoral; partidele politice; organizarea Guvernului și a Consiliului Suprem de 

Apărare a Țării; infracţiunile, pedepsele și regimul executării acestora; contenciosul administrativ; 

organizarea și funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii, a instanţelor judecătoreşti, a 

Ministerului Public și a Curţii de Conturi; regimul juridic general al proprietăţii si al moştenirii; 

organizarea generală a învăţământului; organizarea administraţiei publice locale, a teritoriului, 

precum si regimul general privind autonomia locală; regimul general privind raporturile de muncă, 

sindicatele, patronatele și protecţia socială; statutul minorităţilor naţionale din România etc.  

Adoptarea legilor şi a hotărârilor şi promulgarea acestora 
 

Legile organice se adoptă cu votul majorităţii membrilor fiecărei Camere (Camera 

Deputaţilor şi Senat), iar la cererea Guvernului sau din proprie iniţiativă, Parlamentul poate adopta 

proiecte de legi sau propuneri legislative într-o procedură de urgență, stabilită potrivit 

regulamentului fiecărei Camere. Ulterior, legea se trimite, spre promulgare, Preşedintelui României, 

care poate, înainte de promulgare, să ceară Parlamentului, o singură dată, reexaminarea legii sau 

poate să o trimită Curţii Constituţionale, pentru a se verifica dacă aceasta lege respectă întru totul 

prevederile Constituţiei României. 

Intrarea legilor în vigoare 
 

Legea se publică în Monitorul Oficial al României şi intră în vigoare la 3 zile de la data 

publicării sau la o dată ulterioară prevăzută in textul ei. Din acest moment, legea se prezumă a fi 

cunoscută de către toţi cetăţenii acestei ţări. Nimeni nu poate fi considerat ca nu cunoaşte legea. 

Potrivit articolului 1 alineat (5) din Constituţie, în România respectarea Constituţiei, a supremaţiei 

sale şi a legilor este obligatorie. Astfel, cunoaşterea şi respectarea legilor este o îndatorire 

primordială a tuturor cetăţenilor. Cunoaşterea şi respectarea legii definesc atitudinea civică, 

comportamentul etic, grija față de valorile sociale aparate şi promovate prin actele normative, faţă de 

interesele fundamentale ale societăţii.  

B. Puterea executivă  
Puterea executivă este reprezentată de către Șeful de stat, Guvernul României, ministerele și 

celelalte organe centrale ale administrației publice, organele locale ale administrației publice.  

Șeful de stat, Președintele României 
  

Șeful de stat este o autoritate reprezentativă, aleasă prin vot universal și direct. Președintele 

îndeplinește funcţia de mediere între autorităţile statului, precum şi între stat şi societate. Acesta 

reprezintă Statul Român şi este garantul independenţei naţionale şi al integrităţii teritoriale. El 

veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice. Deseori, prin 

implicarea sa ca autoritate reprezentativă, șeful statului depășește sfera executivului. 
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Guvernul României 
 

Guvernul are două componente, și anume șeful guvernului, adică primul-ministru, și miniștri 

și secretari de stat. Guvernul României este responsabil cu punerea în executare a legilor și cu 

administrarea birocrației de stat. Potrivit articolului 102 alineatul (1) din Constituţie, Guvernul 

asigură realizarea politicii interne şi externe a ţării şi exercită conducerea generală a administraţiei 

publice potrivit programului său de guvernare acceptat de Parlament. 

În România, șeful guvernului are un rol important în formarea Guvernului, el întocmind lista 

membrilor Guvernului, și formulează programul guvernamental. Rolul acestei puteri nu este de a 

emite legi, această atribuţie fiind oferită de Constituţie Parlamentului României, şi nici de a 

interpreta legile, această atribuţie fiind oferită instanţelor de judecată. Cu toate acestea, în cazuri 

excepţionale, Guvernul poate emite ordonanţe simple sau ordonanţe de urgenţă, după o procedură 

de delegare legislativă din partea Parlamentului. 

Adresă: www.gov.ro  

Ministerele 
 

Ministerele și celelalte organe centrale ale administrației publice execută legile în 

domeniilor lor de activitate, și se subordonează guvernului. În luna noiembrie 2015, Guvernul 

României avea 19 ministere, fiecare conduse de către un ministru, și doi miniștri delegați.  

Ministerele sunt următoarele: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 

Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, Ministerul Afacerilor Externe, 

Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Apărării 

Naționale, Ministerul Culturii, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Ministerul 

Energiei, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Justiției, 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 

Persoanelor Vârstnice, Ministerul Comunicațiilor pentru Societatea Informațională, Ministerul 

Sănătății, Ministerului Tineretului și Sportului, Ministerul Transporturilor, Ministerul pentru 

Consultare Publică și Dialog Civic, iar cei doi miniștri delegați sunt pentru Relația cu Parlamentul și 

pentru Românii de Pretutindeni. 

Organele administrației publice locale 
 

 Organele administrației publice locale își desfășoară activitatea în teritoriu și se află în raport de 

subordonare față de structurile superioare, dar și într-o subordonare pe orizontală (uneori), față de 

structurile locale alese prin vot de cetățeni (Consiliul Local, Consiliul Județean). 

 Prefectul este reprezentantul Guvernului în teritoriu, și conduce serviciile publice deconcentrate 

ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului, 

organizate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale: Casa de Pensii, Casa de Sănătate, Agenția pentru 

Ocuparea Forței de Muncă, Inspectoratul Județean de Poliție, etc. 

http://www.gov.ro/
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C. Puterea judecătorească 
 

Puterea judecătorească este reprezentată de instanțele judecătorești, iar Constituția 

României reglementează la titlul VI „Autoritatea judecătorească” și Ministerul Public și Consiliul 

Superior al Magistraturii.  

Instanțele judecătorești 
 

Acestea sunt reprezentate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curți de Apel, Tribunale, 

și Judecătorii. În subordinea Înaltei Curți de Casație și Justiție se află toate instanţele de judecată din 

România, rolul său fiind interpretarea și aplicarea legilor în situaţii concrete, în numele statului.  

Atenție! Curtea Constituțională nu face parte din puterea judecătorească, aceasta având rolul 

de a veghea respectarea Constituției și de a soluționa conflictele de natură constituțională dintre 

puterile statului.  

Astfel, potrivit articolului 126 alineat (1) din Constituţie, Justiţia se realizează prin Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege. Totodată, potrivit 

articolului 124 alineat (1) şi (2) din Constituţie, Justiţia se înfăptuieşte în numele legii şi este unică, 

imparţială şi egală pentru toţi. 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este, aşa cum este şi denumită, cea mai înaltă instanţă de 

judecată din România, în subordinea acesteia fiind toate celelalte instanţe de judecată. Competenţele 

între instanţele de judecată sunt expres prevăzute de lege, pe diferite ramuri ale dreptului: drept civil, 

drept penal, dreptul muncii, drept administrativ şi fiscal, etc. 

Ca o imagine de ansamblu, există Judecătorii, în subordinea Tribunalelor (un tribunal în 

fiecare județ), Tribunale în subordinea Curţilor de Apel (14 Curți de Apel în România), şi Curţi de 

Apel în subordinea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 
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Capitolul II - Rolul autorităților publice la nivel local – Consiliul Local, 

Consiliul Județean, Primarul 
 

În ţara noastră, există doua tipuri de autorităţi publice, cele reprezentative – care reprezintă 

voinţa poporului, şi cele indirect reprezentative – toate celelalte autorităţi publice care nu sunt 

direct alese de către popor prin vot. 

Autorităţi publice sau organe reprezentative – care reprezintă voinţa poporului sunt: 

• Parlamentul 
• Preşedintele României 
• Consilierii locali și consilierii județeni 
• Primarii 

 

Toate aceste autorităţi sunt alese de către corpul electoral prin vot universal, egal, direct, 

secret, facultativ şi liber exprimat, ceea ce înseamnă că fiecare cetăţean al ţării, care a împlinit vârsta 

de 18 ani şi căruia nu i-a fost interzis exerciţiul drepturilor electorale (dreptul la vot) printr-o 

hotărâre judecătorească (- civilă – debilii mintali, alienaţii mintali şi cei puşi sub interdicţie, – penală 

- pentru săvârşirea unor infracţiuni) are dreptul de a vota sau nu, după cum doreşte şi cu cine doreşte, 

fără a-i putea fi impus de către cineva cu cine să voteze sau fără a fi nevoit să spună cuiva cu cine a 

votat. 

Dreptul de a vota şi votul în sine, aparţine cetăţeanului şi prin acest vot el participă la bunul 

mers al societăţii. Prin vot, el alege o persoană care să îl reprezinte şi care să îi reprezinte interesele 

superioare în autorităţile publice. 

Dintre aceste autorităţi, Parlamentul şi Preşedintele României funcţionează la nivel central, 

iar Consilierii locali şi Primarii funcţionează la nivel local. 

A. Consiliile Locale 

Consilierii locali fac parte din consiliile locale, care sunt autorităţi deliberative care hotărăsc, 

în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în 

competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale. 

Prin consiliile locale, comunale, orăşeneşti şi municipale se realizează autonomia locală în 

comune, oraşe şi municipii. Aceste autorităţi rezolvă treburile publice din comune, oraşe şi municipii, 

în condiţiile legii.  

Consilierii locali sunt aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile 

stabilite de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. 
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Consiliile locale au ca atribuţii: 

1. Organizarea şi funcţionarea instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale 

societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local; 
În exercitarea acestor atribuţii, Consiliul local: 

a. aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de organizare şi 

funcţionare a consiliului local  

b. exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile 

corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în 

condiţiile legii. 

 

2. Dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului; 

 

În exercitarea acestor atribuţii, Consiliul local: 

a. aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a 

rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar  

b. aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum 

şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii 

administrativ-teritoriale, în condiţiile legii;  

c. stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii  

d. aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de 

investiţii de interes local, în condiţiile legii  

e. aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-

teritoriale 

f. asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu 

prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul 

protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor. 

 

3. Administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului; 
 

În exercitarea acestor atribuţii, Consiliul local: 

a. hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică 

a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, 

în condiţiile legii 

b. hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, 

oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii 

c. avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism 

ale localităţilor 

d. atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes 

public local. 
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4. Gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni 

În exercitarea acestor atribuţii, Consiliul local: 

a. asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 

serviciilor publice de interes local privind: • educaţia; • serviciile sociale pentru protecţia 

copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane 

sau grupuri aflate în nevoie socială; • sănătatea; • cultura; • tineretul; • sportul; • ordinea 

publică; • situaţiile de urgenţă; • protecţia şi refacerea mediului; • conservarea, restaurarea 

şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor 

publice şi rezervaţiilor naturale; • dezvoltarea urbană; • evidenţa persoanelor; • podurile şi 

drumurile publice; • serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, 

canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz; • 

serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor; • activităţile de 

administraţie social-comunitară; • locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în 

proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa; • punerea în valoare, 

în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-

teritoriale; • alte servicii publice stabilite prin lege 

b. hotărăşte acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului sanitar şi 

didactic 

c. sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase 

d. poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la şefii organismelor 

prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local 

e. aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a 

utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa 

f. poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar şi de la şefii organismelor 

prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local.  

 

B.  Primarii 
 

Primarii sunt autorităţi executive. Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a 

decretelor preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor Consiliului 

Local.  

Primarul conduce serviciile publice locale şi reprezintă unitatea administrativteritorială în 

relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în 

justiţie. 

Cu alte cuvinte, primarii rezolvă treburile publice din comune şi oraşe, în condiţiile legii. 
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În primul rând, primarul urmăreşte respectarea drepturilor cetățenilor pe care îi reprezintă şi 

crearea unui cadru sigur şi protectiv de coabitare. 

 

Primarul, prin mandatul sau: 

• Asigură ordinea publică şi 

liniştea locuitorilor, prin 

intermediul poliţiei, jandarmeriei, 

gardienilor publici, pompierilor şi 

unităţilor de protecţie civilă, care 

au obligaţia să răspundă 

solicitărilor sale, in condiţiile legii.  

• Poate lua măsuri de interzicere 

sau de suspendare a 

manifestărilor publice care 

deranjează bunele moravuri sau 

liniştea publică;  

• Controlează igiena localurilor publice şi produselor alimentare puse în vânzare pentru 

populaţie, cu sprijinul serviciilor de specialitate  

• Exercită controlul asupra activităţilor din târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţii 

şi ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora; 

• Asigură funcţionarea serviciilor de stare civilă şi de autoritate tutelară si îndeplineşte funcţia 

de ofiţer de stare civilă; 

• Supraveghează realizarea măsurilor de asistenţă şi ajutor social;  

• Asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local;  

 

In al doilea rând, primarul hotărăşte cum cheltuim banii publici împreuna cu consiliul local.  

Conform legii, primarul: 

 

• Exercită funcţia de ordonator principal de credite  

• Întocmeşte proiectul bugetului local şi îl trimite spre aprobare consiliului local  

• Elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii 

administrativ teritoriale şi le supune aprobării consiliului local. 

• Verifică, încasarea şi cheltuirea sumelor din bugetul local şi comunică consiliului local cele 

constatate;  
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In al treilea rând, primarul ia masuri pentru si coordonează modul in care se dezvolta comunitatea 

noastră: 

• Ia măsuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localităţii şi îl supune spre 

aprobare consiliului local si asigură respectarea prevederilor planului urbanistic general, 

precum şi ale planurilor urbanistice zonale şi de detaliu;  

• Asigură întreţinerea şi reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei sau a oraşului, 

instalarea semnelor de circulaţie, desfăşurarea normală a traficului rutier şi pietonal, în 

condiţiile legii;  

• Răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi 

domeniului privat al comunei sau al oraşului; 

•  Emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege; 

• organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate şi pune la dispoziţie autorităţilor 

administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe;  

• Ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă  
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• Ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, pentru asigurarea igienizării 

malurilor cursurilor de apă din raza comunei sau a oraşului, precum şi pentru decolmatarea 

văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari. 

• Ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului 

efectuării serviciilor publice de interes local, precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi 

privat al unităţii administrativ-teritoriale; 

 

Ce funcţii nu poate ocupa primarul în acelaşi timp?  
 

Primarul se află în stare de incompatibilitate, dacă deţine: 

• Altă funcţie din administraţia publică locală sau centrală, cu excepţia funcţiilor didactice şi a 

funcţiilor din cadrul unor fundaţii ori organizaţii neguvernamentale 

• Funcţia de manager / membru în consiliul de administraţie al regiilor autonome ori de 

conducător al societăţilor comerciale înfiinţate de consiliile locale sau de consiliile judeţene;  

• Orice funcţie de conducere din cadrul societăţilor comerciale la care statul sau o unitate 

administrativ-teritorială este acţionar majoritar ori din cadrul societăţilor naţionale, 

companiilor naţionale  
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Când încetează mandatul Primarului? La sfârşitul celor patru ani de mandat, dacă nu 

intervine o situaţie excepţională, precum: 

• Acesta nu îşi exercită, în mod nejustificat, mandatul timp de 45 de zile consecutiv; 

• Ca urmare a rezultatului unui referendum local având ca obiect demiterea acestuia 

• Condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de 

libertate 

 
 

Capitolul III - Dreptul la vot. Profilul cetățeanului răspunzător pentru 

alegerea sa 

 

Drept fundamental al cetățeanului român 
 

Dreptul la vot este unul dintre drepturile fundamentale ale cetățeanului român, prevăzut în 

Constituția României în articolul 36 potrivit căruia: „(1) Cetăţenii au drept de vot de la vârsta de 18 

ani, împliniţi până în ziua alegerilor inclusiv. 

(2) Nu au drept de vot debilii sau alienaţii mintal, puşi sub interdicţie, şi nici persoanele 

condamnate, prin hotărâre judecătorească definitivă, la pierderea drepturilor electorale. ” 

Însă poate mai important decât faptul că votul este un drept garantat prin cea mai importantă 

lege a Statului, Constituția, este faptul că exercitarea dreptului la vot este o responsabilitate. 

Întreaga construcție democratică se bazează pe cetățenii care votează. Cu cât procentul celor care 

votează e mai mic, cu atât mai puțin democratic sistemul. 

 

Responsabilitatea dreptului la vot 
 

Un fapt evident care reiese din 

alegerile desfășurate în ultimii ani în România 

este că participarea cetăţenească prin 

intermediul exercitării dreptului de vot nu 

este eficientă.  
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Participarea atât de redusă la scrutinul euro-parlamentar, însoţită, în România, precum şi în 

alte state ale Uniunii, de un grad coborât de participare în alegerile naţionale sau locale, reflectă lipsa 

de încredere a cetăţenilor în clasa politică şi indică o întrerupere în comunicarea dintre cetăţeni şi 

cei aleşi să îi reprezinte.  

Totodată, cifrele statistice referitoare la participarea la vot nu exprimă întotdeauna 

preocuparea conştientă şi implicarea voită a votanţilor în procesul decizional. Simpla exprimare a 

votului nu înseamnă în mod automat preocuparea cetăţeanului respectiv pentru problemele de 

interes local, naţional sau european, pe care politicienii aleşi şi cu ajutorul său vor trebui să le 

soluţioneze. 

Și atunci inevitabil apare întrebarea – dacă cei ce merg la vot nu sunt motivați de 

responsabilitatea îndeplinirii unei datorii civice, atunci ce motivează „mersul la vot” în anul 

2015? În principiu, acest lucru se întâmplă atunci când votul nu este liber motivat, ci reprezintă o 

consecință directă a intereselor unor terți.  

Cele mai bune garanții ale unui vot exprimat în mod responsabil sunt educația civică și 

înțelegerea regimului democrației, precum și informarea și analizarea informațiilor obținute în 

privința celor pe care îi votezi: 

• cine sunt candidații?  

• de ce sunt ei acolo?  

• ce au făcut în trecut?  

• care sunt pozițiile lor despre subiectele care te interesează pe tine? 

 

A ne educa pe noi înșine, și implicit pe cei din jurul nostru, este 

principalul lucru pe care îl putem face pentru a ne asigura că voturile 

nostre cont ează. Citește, digeră, întreabă, dezbate, vezi ce fac și cum 

gândesc alții, multiplică sursele tale de informare, citește puncte de vedere 

divergente, filtrează și extrage esența din tot ce citești și auzi. Astfel se 

fundamentează o decizie corectă. 

Și apoi, educă-i și pe cei din jurul tâu, pentru că întotdeauna o problemă de IMPLICARE. 
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Exercitarea dreptului la vot resprezintă implicare 
 

A fi implicat nu înseamnă a deveni membru de partid, sau a activa într-o campanie, ci 

înseamnă a fi implicat în viața comunitații din care facem parte. Înseamnă a înțelege nevoile proprii 

și nevoile comunității de care aparținem și modul în care ÎMPREUNĂ putem face o alegere și implicit 

o investiție în bunăstarea noastră ulterioară.  

Aceasta este esența unui vot – o alegere și o investiție. Alegerea trebuie să fie educată, iar 

investiția să fie de încredere și dedusă din nevoi, atât cele proprii cât și ale comunității, pentru că 

alegerile făcute individual afectează întreaga comunitate. 

 

Capitolul IV - Dreptul de acces la informații de interes public privind 

utilizarea banilor publici 
 

 

Legea care reglementează accesul la informații publice este Legea 
nr.544/2004 privind liberul acces la informaţiile de interes public. 

 

Ce înseamna accesul liber la informații publice? 
 

Accesul liber la informații publice presupune ca orice informaţii care se referă sau rezultă din 
activitaţile unei instituţii sau autorităţi publice ori ale unei regii a  utonome care utilizează bani publici 
pot fi consultate de cetateni.  

Exemplele de autoritati de la care putem solicita informații publice sunt diverse: Consiliul 
Local, Primaria locala, Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca, Directia de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului, Registrul Comertului sau instante de judecata, la Guvern, Parlament sau 
Presedintie, Agentia Nationala de Presa, regiile autonome de transport public și asa mai departe. 

Activitatea actorilor privati, precum societățile comerciale, persoanele fizice autorizate sau 
fundatiile, nu este vizată de aceasta lege. 

 

Cine are dreptul de a solicita informaţii de interes public? 

Orice persoană, fizică sau juridică, română sau straină, poate cere informaţii de interes public.  
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De ce să solicităm informații de interes public? 
 

Accesul liber si neîngradit al persoanei la orice informații de interes public constituie unul 

dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre cetățeni și autoritățile publice, în conformitate cu 

Constituția României. De aceea, orice persoană poate solicita și obține informații de interes public.  

 

Cererea nu trebuie sa fie justificată de cel care solicită informații de interes public, întocmai 

pentru a susține acest principiu de acces neîngradit. Avem dreptul sa fim informați chiar dacă suntem 

doar curioși sau ne propunem să ne documentam în legatură cu serviciile publice. 

 

Cum pot fi obținute informaţiile de interes public? 

În anumite cazuri, informațiile de interes public se comunică din oficiu (fara sa se depună o 

cerere), în felul următor:  
• prin buletine/rapoarte publicate pe site-ul instituției sau tiparite, 

• printr-un punct de informare unde solicitantul să poată consulta documentele (ex: biroul de 

relații cu publicul, centru de informare al cetățeanului, secretariatul instituției) sau 

• prin afişarea la sediul fiecărei autorităţi/instituţii publice (reprezinta un mijloc obligatoriu 

de informare) sau publicarea respectivelor informaţii în Monitorul Oficial sau în ziarele locale si 

nationale, la televizor sau radio sau în publicaţiile proprii ale instituției. 

 

De asemenea, informațiile sunt acordate la solicitarea atat verbală, cat si scrisă a cetățeanului. 

Accesul la informaţiile de interes public este gratuit. Solicitantul trebuie, însă, să suporte costul 

serviciilor de copiere a documentelor pe care le cere. 

 

Care sunt informaţiile care sunt communicate din oficiu de instituţiile/autorităţile 

publice? 

Informațiile care trebuie publicate din oficiu sunt informaţiile care se referă la: 
• organizarea şi funcţionarea autorităţii/instituţiei publice; 

• structura organizatorică; 

• sursele financiare, bugetul, bilanţul contabil; 

• programele şi strategiile proprii; 

• liste cu documentele de interes public şi cu categoriile de documente produse şi/sau 

gestionate; sau  

• căile de atac la dispoziţia solicitantului. 

 

Când este indeplinita obligatia instituției publice de a oferi informațiile publice? 

Obligatia este indeplinita atunci cand informaţiile comunicate sunt prezentate într-o formă 

accesibilă şi concisă si mai ales in timp util, astfel incat sa faciliteze contactul persoanei 

interesate cu autoritatea/instituţia publică.  

Ce trebuie sa facem sa obținem informațiile de interes public la cerere? 
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Pentru a obtine informațiile publice care nu ne sunt comunicate din oficiu, putem merge să le 

solicitam direct la sediul instituției/autoritatii/regiei publice.  

 

Spre exemplu, putem cere informaţii privind surse de finantare, buget, bilanţul contabil, 

structură, departamente, comisii, număr de salariaţi sau aspecte mai particulare, precum: 

 

• ce sponsorizări a acordat instituţia/autoritatea publică sau regia autonomă şi cui;  

• ce măsuri s-au luat împotriva firmei X care a făcut reparaţii la reţeaua electrică în zona Y şi a 

lăsat gropi/şanţuri neacoperite; 

• câţi bani s-au colectat pentru asigurările de sănătate şi câţi au ajuns efectiv la spitale sau 

medici de familie etc. 

 

Răspunsul se comunică pe loc, în cadrul unui program afişat la sediul instituţiei/autorităţii 

publice. Dacă informaţiile solicitate nu sunt disponibile imediat, solicitantul este îndrumat să  le ceară 

în scris. 

 

Instrumente 
 

Online 
 

În mediul online, s-a dezvoltat deja platforme, care te ajută să completezi o cerere care să fie trimisă 

direct către autoritatea căreia i se adresează:   

 

1. „Nu vă supărați” (http://nuvasuparati.info/) 

  

 

2. „Ia statul la întrebări” (http://www.romaniacurata.ro/ia-statul-la-intrebari) 

 
 
 
 
 

Prin cerere scrisă 
 

 
Cerere scrisă (de preferinţă: expediată prin poştă, cu confirmare de primire sau depusă 

la sediul instituţiei/autorităţii publice sau regiei autonome, cu număr de înregistrare) 
Cererea scrisă poate fi făcută pe hârtie sau pe suport electronic (e-mail). Mai jos vă prezentăm 

un model de cerere în vederea obținerii de informații publice. 
 

Model de cerere de informații publice 

http://nuvasuparati.info/
http://www.romaniacurata.ro/ia-statul-la-intrebari
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Denumirea autorităţii sau instituţiei publice .............. 

Sediul/Adresa .............................................. 

Data ........................................ 

Stimate domnule/Stimată doamnă ................................, 

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 

544/2004 privind liberul acces la informaţiile de 

interes public. Doresc să primesc o copie de pe 

următoarele documente (petentul este rugat să 

enumere cât mai concret documentele sau 

informaţiile solicitate): ..................................... 

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate, în 

format electronic, la următoarea adresă de e-mail 

(opţional): ....................... . 

Sunt dispus să plătesc taxele aferente serviciilor de 

copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită 

copii în format scris). 

 

 

Vă mulţumesc, 

 

 

                                            (semnătura petentului) 

Numele şi prenumele petentului ......................................... 

 

 

Adresa .............................. 

Telefon (opţional) .................. 
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În cât timp sunt obligate instituțiile să răspundă cererilor de informații publice? 
 

• În termen de 5 zile de la primirea cererii se transmite în scris refuzul comunicării 

informaţiilor şi motivarea acestuia; 

• În termen de 10 zile de la înregistrarea cererii se comunică în scris informaţiile 

solicitate sau, în cazul în care au fost cerute informaţii complexe, faptul că ele vor fi 

comunicate în scris în termen de 30 zile de la înregistrare;  

• În termen de 30 zile de la înregistrare se comunică în scris informaţiile complexe, 

pentru care identificarea şi difuzarea necesită o durata de timp ce depăşeşte 10 zile. 
 

Nerespectarea termenelor legale pentru comunicarea în scris a refuzului sau a informaţiei 

echivalează cu refuzul nejustificat de rezolvare a cererii şi, implicit, de aplicare a legii liberului 

acces la informaţiile de interes public.  

Chiar dacă în cele din urmă, refuzul sau informaţia vor fi comunicate, dar cu depăşirea 

termenelor legale, cel vinovat de întârziere nu poate fi absolvit de răspunderea disciplinară. Nici 

instituţia/autoritatea publică nu va fi scutită de obligaţia de a plăti solicitantului daune morale şi/sau 

materiale pentru vătămarea produsă prin încălcarea legii. 

 

Care sunt restricţiile privind liberul acces la informaţiile de interes public? 

 
O parte din informaţiile clasificate, respectiv numai cele din domeniul apărării naţionale, 

siguranţei şi ordinii publice, sau care privesc deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc 

interesele economice şi politice ale României, fac obiectul unor restricţiile privind liberul acces la 

informaţiile de interes public. 

 

Ce putem face in situația în care institutia/autoritatea publica nu ne raspunde solicitării 

noastre? 
 

Pentru refuzul nejustificat de comunicare a informaţiilor sau pentru orice altă încălcare a 

dreptului persoanei de liber acces la informaţiile de interes public (comunicarea informaţiilor într-o 

formă inaccesibilă, neclară, vagă, incompletă, comunicare tardivă a informaţiilor sau a refuzului, 

necomunicarea prelungirii termenului de la 10 la 30 zile etc.) solicitantul are la dispoziţie două căi 

de atac: reclamaţia administrativă şi plângerea în instanţă. 
 

 În caz de refuz sau întârziere nejustificată, se va face reclamaţie administrativă. 

 Dacă reclamaţia administrativă rămâne fără efect, se va adresa o plângere tribunalului.  
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Căi de atac împotriva hotărârilor luate de autoritățile publice locale. Plângerea 

administrativă și contenciosul administrativ. 
 

Conform legii, orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al sau ori într-un 
interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea în 
termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanței de contencios administrativ competente, 
pentru anularea actului, recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim și repararea 
pagubei ce i-a fost cauzată.  

 
Interesul legitim poate fi atât privat, cât și public . 
 

Când putem depune o plangere împotriva unui act al autoritătii publice? 

• Dacă am facut o cerere către o autoritate publică (primării, ministere, direcții de 
asistență sociala etc.) și am solicitat fie un răspuns la o întrebare, fie soluționarea unei 
cereri (ajutor social, somaj, autorizatie, etc.) iar autoritatea respectivă nu a răspuns 
sau răspunsul nu respectă un drept pe care îl avem (de exemplu refuzul unei cereri 
de acordare a unor subvenții, ajutoare de stat, pentru care indeplinim conditiile 
legale)  

sau  

• Autoritatea publică a emis un act (ordin, hotarare de consiliu, directivă, normă de 
aplicare, etc.) si prin intermediul acestui act ne este respinsă cererea (de exemplu de 
atribuire în natura a unui imobil, etc) sau ne este afectat un drept legitim (de exemplu 
unui vecin i se dă dreptul să construiasca un imobil tip bloc si prin asta schimba 
regimul de înăltime a zonei, etc.) 

 

În ce termen legal trebuie soluționată o cerere adresata administrației publice? 

 
Termenul de soluționare a unei petiții este de 30 de zile. Dacă țn 30 de zile nu primim nici 
un răspuns, sau răspunsul primit nu este satisfăcător și avem motive temeinice sa îl 
consideram nelegal, putem demara procedura contencioasă. 

 

Cum începe procedura contencioasa? 

 
Primul pas: plangere prealabila. 
• se adresează instituției căreia i-am înaintat cererea nesolutionata. 
• se depune în termen de maxim 30 de zile de la data la care s-a comunicat refuzul sau 

s-a împlinit termenul de soluționare și nu am primit nici un răspuns. 
• solicităm fie emiterea răspunsului pe care nu l-am primit, fie revocarea (în tot sau in 

parte) a actului care ne-a lezat interesul legitim. 
 
După depunerea acestei plângeri prealabile, temeinic motivată si după așteptarea 

răspunsului la aceasta ne putem adresa instanței de judecată. 
 

Al doilea pas: plângere la instanță  
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• cerere adresata instanței de judecată – Tribunalului de circumscripție 

 
Spre exemplu, dacă suntem nemultumiți că am solicitat eliberarea unei autorizații și 

autoritatea respectivă nu a răspuns, plângerea prealabilă va avea ca obiect solicitarea autorității să 
dispuna eliberarea autorizației iar daca instituția în cauză nu ne raspunde vom cere și instanței 
acelasi lucru: eliberarea autorizației.  

 
Putem solicita și despăgubiri pentru prejudiciile suferite si introducerea în cauză a 

funcționarului public care ne-a lezat dreptul reclamat. 
 

Ce se poate decide instanța de judecată? 

 
Instanța poate admite cererea în tot sau în parte, poate dispune anularea actului respectiv 

sau obligarea autorității să facă/sau să emită ceea ce nu a îndeplinit, poate acorda despăubirile pe 
care le-ai cerut sau le poate respinge, și poate sa suspende actul administrativ.  Hotărârea este supusă 
recursului.  

  

Capitolul V - Transparența decizională la nivel local. Participarea la ședințe 

publice ale autorităților publice locale 
 

Transparență decizională 
 

Asigurarea unui climat de transparență este importantă pentru stabilirea unei legături 

eficiente cu societatea civilă, pentru a evita suspiciunile privind orice ilegalități. Raportarea la 

cetățean se poate realiza prin mai multe metode, care vor fi tratate în secțiunile de mai jos, printre 

care:  

• consultarea, 

• informarea,  

• colaborarea sau 

• implicarea.  

 

Conform legislației în vigoare (mai exact, Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala 

in administratia publică), cetățeanul are dreptul de a fi informat cu privire la procesul decizional, 
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proiectele administrației publice, dar mai ales să se implice în formularea de acte normative, la nivel 

local. Preocupările administrației locale ar trebui să aibă în vedere informarea cetățenilor asupra 

problemelor de interes public ce urmează a fi dezbătute, precum şi asupra proiectelor de acte 

normative şi consultarea cetățenilor în vederea procesului de elaborare a acestora. Autoritățile au 

obligația de a face publice informații referitoare la procedurile de elaborare a proiectelor, prin 

afişarea în spațiul accesibil cetățenilor, în interiorul instituțiilor publice sau să îl transmită către 

presă. 

1. CONSULTARE 
 

Potrivit articolului 7 din Legea nr. 52/2003, autoritățile au obligația de a publică un anunț cu 

referire la elaborarea de proiecte de acte normative cu cel puțin 30 de zile înainte de supunerea 

spre analiză, avizare  şi adoptare de către autoritățile publice. Anunțul trebuie să cuprindă o notă de 

fundamentare, o expunere de motive sau, după caz un referat de aprobare privind necesitatea 

actului propus, textul complet al proiectului, precum şi modalitățile şi termenul limită prin 

care pot interveni cetățenii cu sugestii şi recomandări.  

Societatea civilă şi mediul de afaceri trebuie implicate, iar în cazul celui de‐al doilea 

organizațiile trebuie să aibă o perioadă de zece zile în care să poată trimite propuneri şi opinii legate 

de proiectul respectiv. Trimiterea către dezbatere se face numai după luarea în calcul a acestora. 

Autoritățile publice trebuie să organizeze dezbateri în cazul în care acestea sunt solicitate de alte 

autorități sau de asociații legal constituite.   

Anunțul referitor la desfăşurarea şedințelor publice 

trebuie afişat la sediul autorității publice, publicat pe pagina de 

internet a autorității şi trimis către mass‐media locală cu trei zile 

înainte de data desfăşurării şi trebuie adus la cunoştința cetățenilor 

care au înaintat recomandări. Acesta trebuie să  conțină data, ora, 

locul desfăşurării şedinței, precum şi ordinea de zi.  

Mai mult, autoritățile trebuie să trimită proiectele 

persoanelor interesate, care au depus solicitări în vederea obținerii de informații în privința 

respectivului subiect. În cadrul instituției publice poate să fie desemnată o persoană responsabilă cu 

comunicarea cu societatea civilă, căreia să i se adreseze orice opinii, propuneri sau sugestii privitoare 

la proiectul de act normativ.  
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2. INFORMARE 
 

Un proces de guvernare eficient trebuie să asigure un transfer continuu de informaţii 

de la administraţie la cetăţeni, dezvoltând în acest fel un canal important de comunicare,  care-i va 

permite în acelaşi timp să culeagă informaţii de la cetăţeni.  

Prin urmare, una dintre preocupările principale ale consiliului local ar trebui să  fie 

asigurarea transparenței instituției. Conform legislației în vigoare, cetățeanul are dreptul de a fi 

informat cu privire la procesul decizional, proiectele administrației publice, dar mai ales să  se 

implice în formularea de acte normative, la nivel local. Preocupările administrației locale ar trebui 

să  aibă  în vedere: 

• informarea cetățenilor asupra problemelor de interes public ce urmează  a fi dezbătute, 

• informarea cetățenilor asupra proiectelor de acte normative  şi  

• consultarea cetățenilor în vederea procesului de elaborare a acestora.  

 

Autoritățile au obligația de a face publice informații referitoare la procedurile de elaborare a 

proiectelor, prin afişarea în spațiul accesibil cetățenilor, în interiorul instituțiilor publice sau să îl 

transmită către presă. 

3. COLABORARE 
 

Întâlnirile publice au rolul de oferi posibilitatea 

administrației locale  şi cetățenilor să  schimbe idei  şi opinii 

legate de problemele comunității. Participarea este 

deschisă publicului  şi trebuie să aibă  un scop clar, precum 

discutarea bugetului sau îmbunătățirea serviciilor de 

transport. Pentru a asigura premisele unei colaborări, 

întânirea trebuie anunțată  din timp prin comunicate de 

presă  şi anunțuri publicitare în mass‐media. De asemenea, 

prin intermediul presei scrise sau audio‐vizuale trebuie 

aduse la cunoştința publicului şi rezultatele întâlnirii sau 

principalele idei ale discuției. 



36 
 

Dezbaterea publică este mai formală şi mai rigidă decât întâlnirea. Se organizează  în 

momentul în care administrația îşi ia un angajament, iar planurile sunt aproape finalizate (am oferit 

exemplul dezbaterii bugetului). În aceste condiții, colaborarea se manifestă numai prin exprimarea 

de către cetățeni a propriilor opinii, permițând aleşilor locali să  opereze eventuale modificări sau 

doar să  ia cunoştință  de părerea membrilor comunității.  

Baza oricărui sistem democratic o constituie posibilitatea poporului, a cetăţenilor, de a lua 

parte la dezbaterile publice, ceea ce determină mutarea centrului de greutate al participării 

cetăţeneşti din sfera electorală/sfera votului înspre domeniul mai dinamic al dezbaterilor publice. 

Asemenea întâlnirii  şi audierii, aceasta trebuie mediatizată  din timp, fiind 

deschisă tuturor cetățenilor interesați.  

4. IMPLICAREA 
 

Cetățenii se implică prin participarea la şedințele legate de problemele pe care le întâmpină 

și, specific, de bugetul local, iar autoritățile pot interoga publicul cu privire la anumite probleme care 

ar trebui atinse în capitolele bugetului, luând în calcul priorități, puncte nevralgice ale comunității, 

programe de investiții şi funcționarea serviciilor publice.  

Implicarea se reflectă, de asemenea, în: 

 întâlniri organizate, la care sunt invitați și locuitorii comunității,  

 audieri,  

 consultări cu comitete consultative ale cetățenilor, 

 dezbateri publice pe probleme de interes ale comunității,  

 publicarea de rapoarte sau buletine informative.  

Alte metode neconvenționale de implicare a cetățenilor pot fi: 

 seminariile,  

 grupurile comune de lucru,  

 cafenele publice  şi 

  forumurile consultative online.  
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 materiale informative și mesaje către cetățeni 

Forumul consultativ online poate fi folosit pentru colectarea de opinii într‐o formă care 

necesită investiții minime. Acesta este pus în funcțiune de adresarea unei întrebări, spre exemplu, 

„Ce considerați că  ar trebui făcut pentru funcționarea mai eficientă  a serviciului X?”.  

Informațiile complete legate de tema dezbătută  trebuie să fie afişate, astfel încât participanții 

să fie în cunoştință de cauză  despre tema dezbătută. Cetățenii, experții, reprezentanții administrației 

publice pot posta păreri, sugestii, răspunde la alte intervenții 

Pe lângă  mijloacele de comunicare disponibile online, există o serie de publicații care pot 

ajuta consilierul în particular şi consiliul în general. Dintre acestea menționăm comunicatele publice, 

afişele, broşurile, rapoartele anuale  şi buletinele informative, precum și ziare locale. 

O sursă  practică  de informare a cetățeanului este o revistă  a primăriei  şi a consiliului 

local. Poate fi săptămânală, lunară  sau trimestrială și poate  conține  informații referitoare la 

activitatea membrilor consiliului local, hotărârile  şi proiectele dezbătute sau publicate în perioada 

respectivă, date de contact ale membrilor administrației locale  şi programul audiențelor.  

Transparența financiară 
 

Autoritățile locale trebuie să fie transparente față de cetățeni în special în tratarea 

aspectelor bugetare. Acest lucru se realizează nu numai prin publicarea bugetului local şi a contului 

anual de execuție a acestuia, ci și prin dezbaterea publică, prin întâlniri cu cetățenii. Mai mult, contul 

anual de execuție se prezintă în şedința publică a consiliului local. Utilizarea paginii de internet a 

instituției, centrele de informare din cadrul autorităților administrației publice locale, publicarea în 

presă pot fi instrumente eficiente de elaborare a unui buget care să satisfacă nevoile 

comunității. 

În același context, reprezentanții de la nivel local sunt obligați conform legii să depună şi 

o declarație de avere ce trebuie trimisă prefectului în 15 zile de la validarea mandatului. Declarația 

trebuie publicată  pe pagina de internet a instituției în termen de 30 de zile și actualizată anual. 
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Transparența se traduce și prin obligația aleşilor locali de a își face publice interesele 

personale printr‐ o declarație de interese pe proprie răspundere, ce trebuie depusă  în dublu 

exemplar la secretarul unității administrativ‐teritoriale în termen de 15 zile de la constituirea legală a 

consiliului. Nepredarea declarației sau refuzul de a o înainta atrag pierderea mandatului. Un 

exemplar este depus de secretar în registrul de interese, iar al doilea se transmite către secretarul 

general al prefecturii, care o depune de asemenea într‐un registru similar. Registrul de interese este 

public.  

 

Conform articolului 12 din Legea nr. 52/2003, autoritățile publice sunt obligate să 

întocmească un raport anual privind transparența decizională, care să curpindă numărul total de 

recomandări primite, cele incluse în proiect, numărul participanților la şedințele publice, numărul 

dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative, situațiile în care 

autoritatea a fost acționată în justiție, relația cu cetățenii şi asociațiile legal constituite, dar şi numărul 

de şedințe care nu au fost publice.  
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Implicarea cetățenilor în soluționarea problemelor societății prin participarea la ședințele 

consiliului local 
 

În condiții normale, consiliul se întruneşte lunar, conform 

articolului 38 din Legea nr. 215/2001.  Şedințele se 

desfăşoară  în prezența majorității consilierilor, 

participarea fiind obligatorie. Absențele motivate sunt 

stabilite prin regulamentul de funcționare, iar două  absențe 

fără  motivare atrag sancționarea consilierului. Şedințele 

sunt conduse de preşedintele consiliului, fiind publice, 

cu excepțiile stabilite prin lege.  

Limba în care se desfăşoară întrunirile este limba română. Totuşi, în cazul în care cel puțin 

o cincime dintre consilieri aparțin unei minorități, se poate folosi limba maternă, cu specificația că va 

fi asigurată traducerea în limba română.  

Dezbaterile se consemnează  în procesul verbal, semnat de preşedinte  şi de secretar. În 

termen de trei zile de la terminarea  şedinței, secretarul trebuie să  afişeze o copie a procesului verbal 

pe pagina de internet sau la sediul primăriei. Ordinea de zi a  şedințelor se aprobă  de consiliul 

local, fiind suplimentată  doar dacă se ivesc probleme urgente, ce nu suportă  amânare.   Legea nr. 

52/2003 obligă  autoritățile locale să  informeze cetățenii cu privire la şedințele de consiliu 

prin postarea informațiilor la sediul autorității locale sau anunțarea prin alte mijloace (mass‐media, 

internet).    

Eliminarea de pe listă se face doar cu acordul inițiatorului sau dacă  proiectele nu sunt 

însoțite de rapoartele compartimentelor de specialitate. Aşadar, fiecare proiect trebuie să  fie însoțit 

de un raport la compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care 

este elaborat în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului şi de raportul comisiei de 

specialitate din consiliu. 
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Inițiativă cetățenească și participare activă  
 

Cetăţenii pot participa la procesul de luare a deciziilor de interes public, informându-se cu 

privire la problemele care îi afectează, solicitând autorităţilor să adopte măsurile pe care ei le 

consideră de cuviinţă şi participând efectiv la punerea în practică a deciziilor luate. Prin urmare, 

PARTICIPAREA CETĂȚENEASCĂ este procesul prin care preocupările, nevoile şi valorile cetăţenilor 

sunt încorporate procesului administraţiei publice locale de luare a deciziilor. 

Ideea aflată la baza participării cetățenești este una simplă: oamenii sunt mult mai înclinaţi 

să susţină deciziile şi programele la realizarea cărora au participat, deoarece pe de o parte, înţeleg 

aceste decizii sau programe, iar pe de altă parte, sunt implicaţi afectiv şi doresc succesul acestora. 

Mai mult decât atât, populaţia din mediul rural are un grad mai ridicat de coeziune socială, de 

sentiment de apartenenţă, de capital social şi de potenţial de cooperare. De aceea, mediul rural poate 

constitui nucleul dezvoltării participării cetăţeneşti! 

 

Relația cu alți actori – organizații non-guvernamentale  
 

Colaborarea cu organizațiile neguvernamentale se poate dovedi fructoasă, deoarece 

acestea pot pune în serviciul administrației publice locale expertiza  şi pot oferi date obținute din 

sondaje sau prin alt tip de metodă  sociologică ce relevă opinii, și pot pune la dispoziția 

reprezentanților locali statistici despre subiectul vizat. 

Ce sunt aceste organizații neguvernamentale? 
 

Acestea funcționează pe bază de atragere de fonduri  şi în multe cazuri pe bază  de activitate 

voluntară, iar principala activitate a acestora se bazează pe: 

 formularea de proiecte, care pot viza transpunerea unor probleme ale societății pe agenda 

publică,  

 campanii de advocacy,  

 stimularea implicării cetățenilor,  
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 monitorizarea activității instituțiilor publice.  

 Pot fi implicate în multiple domenii, de la sănătate, agricultură, mediu până  la drepturile 

omului. 

 

Principalul rezultat indirect al colaborării cu organizații neguvernamentale constă în 

întărirea legăturii cu cetățenii, prin modelarea comunității în care locuiesc  şi oferirea unor 

informații necesare privind funcționarea sistemului democratic. 

Prin implicarea organizațiilor neguvernamentale în problemele comunitare, consiliul local 

poate îmbunătăți procesul de transparență, de deschidere în ceea ce priveşte implicarea actorilor din 

societatea civilă. 

Gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni. Instituții și servicii de interes public 

din subordinarea autorităților publice locale 
 

Consiliul local hotărăşte în privința dării în administrare, concesionării sau închirierii 

bunurilor proprietate publică a localității, precum şi a serviciilor publice de interes local. De 

asemenea, decide asupra operațiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere de bunuri 

proprietate privată a localității. 

Cu titlu de scurtă clarificare, conform Constituției României (articolul 136 alineatul (3) 

„bogățiile de interes public ale subsolului, spațiul aerian, apele cu potențial energetic valorificabil, de 

interes național, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului 

continental, precum  şi alte bunuri stabilite de legea organică, fac obiectul exclusiv al proprietății 

publice.”), proprietatea publică  aparține statului sau unității administrative‐teritoriale, bunurile 

fiind prevăzute – pe lângă cele specificate anterior – şi în legi organice sau ordinare. Pe cale de 

consecință, ceea ce nu este în proprietatea publică  a statului este proprietate privată. Chiar 

dacă statul este acționarul majoritar în cadrul societăților comerciale, acestea se încadrează în 

registrul properității private. Sub acelaşi regim se află şi regiile autonome. 

Atribuțiile consiliului local în relația cu cetățenii se pot observa din competențele sale de a 

crea cadrul de funcționare a serviciilor publice. Consilierii pot înființa instituții/servicii 

publice/direcții care să  servească  nevoile comunității, în limitele reglementărilor în vigoare  şi a 

fondurilor disponibile. Însă odată înființate, buna desfășurare a acestora și satisfacerea nevoilor 



43 
 

comunității de către aceste servicii publice de interes general sunt organizate, monitorizare și 

evaluate tot de către autoritățile publice locale.  

SERVICII SOCIALE 
 

Consiliul poate lua decizii în ceea ce priveşte activitatea serviciilor  

• pentru protecția copilului; 

• pentru protecția persoanelor cu handicap sau 

• pentru protecția altor grupuri ce sunt limitate de constrângeri sociale.  

Instituțiile care se ocupă de aceste aspecte sunt cantinele de ajutor social sau direcții de 

asistență  socială  şi protecție a copilului.  

Direcțiile de servicii sociale se pot ocupa de: 

• locuințe  şi protecție socială, 

•  ajutor social,  

• asistență comunitară,  

• resurse umane,  

• protecția familiei şi copilului sau 

•  cantina socială.  

Pe lângă  consiliile din mediul rural, ar trebui să  existe servicii de asistență socială.  

SERVICII ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI 

Asigurarea educației se poate realiza prin direcții de învățământ sau administrații ale 

creşelor, şcolilor sau liceelor.  

SERVICII ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII 

Un al treilea domeniu de acțiune este asigurarea serviciilor de sănătate, prin intermediul 

administrațiilor spitalelor, ce au în grijă unități sanitare locale.  

SERVICII ÎN DOMENIUL CULTURII 
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Un alt sector ce intră  în atribuțiile consiliului local este cultura. Competențele din acest 

domeniu se adresează unei palete largi de instituții, trecând de la teatre la case de cultură, parcuri 

până  la servicii de cultură. Spre exemplu, domeniul cultural are ca scop organizarea de evenimente 

cum ar fi expoziții, concerte sau festivaluri, în cadrul caselor de cultură sau bibliotecilor.  

În relație cu acest sector, consiliul local poate asigura cadrul necesar furnizării de servicii din 

domeniul sportului sau al activităților legate de tineret.    

SERVICII ÎN LEGĂTURĂ CU INFRASTRUCTURA  

Consiliul local este cel care avizează sau aprobă documentațiile privind amenajarea 

urbanistică şi de teritoriu a localităților şi atribuie denumiri de străzi, piețe sau alte obiective de 

interes public local.  

Printre atribuțiile legate de infrastructură, consilierii au competențe de a lua decizii în 

privința furnizării de servicii în sectoare precum dezvoltarea urbană, construcția, întreținerea  şi 

repararea drumurilor, precum  şi servicii de utilitate publică  (gazul, apa, curentul, termoficarea, 

transportul în comun etc). 

SERVICII DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ 

Consiliul local îşi exercită competențele în domeniul ordinii publice (serviciile de Poliție 

Comunitară), al siguranței  şi securității cetățeanului, precum şi al serviciilor de urgență (Salvamont, 

servicii de prim ajutor, Protecția Civilă). Consilierii locali îşi exercită  competențele în cazul situațiilor 

de urgență, a conservării, restaurării şi punerii în valoare a monumentelor istorice  şi de arhitectură, 

a parcurilor, grădinilor publice  şi rezervațiilor naturale. Alte atribuții privesc administrația social‐ 

comunitară,    evidența persoanelor, locuințele sociale  şi celelalte unități locative aflate în 

proprietatea unității administrativ‐ teritoriale sau în administrarea sa, punerea în valoare, în 

interesul comunității locale, a resurselor naturale de pe raza unității administrativ‐teritoriale, 

precum  şi orice alte servicii publice stabilite prin lege. 
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„Fii informat, nu ignorat!”  

Proiect al asociației Liderjust dezvoltat de generația 6 de absolvenți ai 

programului „Lideri pentru Justiție” și sprijinit de Fundația Konrad 

Adenauer, în scopul informării cetățenilor și creșterii gradului de 

educație juridică al acestora.  

Manager de proiect:  Luca Ciubotaru 

Realizatori conținut:  Corina Unguraș, Ioana Mitu 

Andreea Lupașcu, Ruxandra Pîrlan 

Logistică:    Bianca Constantin, Anca Mihăescu 

 Comunicare:  Marian Mănescu, Cristina Crețu 

Suport:   Florina Macovei, Cristina Brad, Octavia 

Pripasu, Victor Fercea, Alexandru Constantin, Georgiana Lucache, Tudor 

Ciobanu, Adrian Neculiță. 

 

Infografice realizate de: 

          http://www.funkycitizens.org/  
 

Contact: www.liderjust.ro / liderjust@gmail.com 

http://www.funkycitizens.org/
http://www.liderjust.ro/
mailto:liderjust@gmail.com
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Un proiect marca  Liderjust, 

organizat de generația a 6-a de 

absolvenți ai programului „Lideri 

pentru Justiție”. 

 

 

Cu sprijinul: 

Fundației Konrad Adenauer 

Programul Statul de Drept pentru Europa de Sud-Est. 

 

și al  

Funky Citizens 

 

 

 

 www.liderjust.ro / liderjust@gmail.com 

 

 

     

http://www.liderjust.ro/

