
Proiectul 
„Consolidarea cooperării dintre 

Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice și 

structurile asociative ale autorităţilor 
administraţiei publice locale”



Durata proiectului:

Scopul proiectului:
dezvoltarea și implementarea mecanismelor de
coordonare, cooperare și consultare între MDLPA și
structurile asociative ale autorităților administrației
publice locale

• 07 decembrie 2020
Data de 
începere

• 02 decembrie 2022
Data de 

finalizare



Ce face ACoR în cadrul proiectului?

 Analizează procesul intern de consultare legislativă și 
comunicare;

 Analizează instrumentele de consultare legislativă și
comunicare existente;

 Identifică modalități de îmbunătățire a procesului intern 
de consultare legislativă pe baza nevoilor și problemelor 
din teritoriu;

 Identifică soluții de îmbunătățire a dialogului.

 actual de consultare legislativă, posibilităţile de dezvoltare a acestuia pe baza nevoilor şi problemelor din teritoriu şi realizarea unui instrument IT&C compatibil cu instrumentul IT&C al MLPDA, precum şi să analizeze instrumentele de comunicare existente la nivelul 
ACoR şi identificarea de căi de îmbunătăţire a dialogului între reprezentanţii comunelor din România, între aceştia şi ACoR, între aceştia şi MLPDA şi, implicit, Guvernul României Comune

ACoR

MDLPA



Cum atinge ACoR aceste obiective? 

Grupul țintă:
reprezentanţi ai comunelor membre ale ACoR;
reprezentanți ai corpurilor profesionale ale ACoR: secretari generali, auditori 
publici interni etc..

20 experți locali, 
care conduc 
realizarea 

analizelor județene  

40 ateliere de lucru 
județene, 

câte unul per județ

40 analize județene 
a procesului de 

consultare 
legislativă și 
comunicare

7 analize regionale, 
care consolidează 
analizele județene

28 ateliere de lucru 
regionale, 

câte 4 per regiune

7 experți regionali, 
care conduc 

realizarea analizelor 
regionale

2 experți 
administrație 

publică

4 ateliere de lucru 
naționale                                         

Finalizarea analizei 
situației actuale a 

procesului de 
consultare legislativă 

și comunicare



Cum atinge ACoR aceste obiective?

Ateliere de 
lucru 

județene

• Participă 15 reprezentanți ai comunelor
• Coordonate de câte un expert local
• Organizate în sistem online
• 40 rapoarte a situației existente la nivelul fiecărui județ și măsuri de 

îmbunătățire 

Ateliere de 
lucru 

regionale

• Participă 40 reprezentanți ai comunelor
• Coordonate de câte un expert regional și 2 experți administrație publică
• Organizare în sistem față-în-față, cu durata de 2 zile
• 7 analize regionale de consolidare a analizelor județene

Ateliere de 
lucru 

naționale

• Participă 40 reprezentanți ai comunelor
• Coordonate de cei 2 experți administrație publică
• Organizare în sistem față-în-față, cu durata de 2 zile
• analiză finală a situației actuale privind procesul de consultare 

legislativă și comunicare la nivelul ACoR



Consultarea legislativă în prezent – prevederi legale

Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 
1985, ratificată de România prin Legea nr. 199/1997

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare

Hotărârea Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a 
structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea 
proiectelor de acte normative, cu modificările ulterioare



În documentele de motivare care însoțesc proiectele de acte normative ce intră sub incidența prevederilor prezentei hotărâri se includ referiri cu privire la îndeplinirea procedurii de 
consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale și se menționează soluțiile propuse de aceste structuri care au fost incluse în conținutul proiectelor 

respective.
În cazul în care o structură asociativă a autorităților administrației publice locale nu comunică punctul de vedere în cadrul procedurii de consultare, se menționează despre aceasta 

în documentul de motivare

Punctele de vedere comunicate de către structurile asociative ale autorităților administrației publice locale se analizează și, în funcție de oportunitatea lor, se preiau în conținutul 
proiectului de act normativ, prin grija conducătorului autorității administrației publice centrale

Persoanele/structurile ce asigură procedura de consultare sunt obligate să întocmească procese-verbale în care consemnează structurile asociative ale autorităților 
administrației publice locale care au fost consultate, data la care s-a transmis proiectul de act normativ spre consultare, datele la care s-au primit punctele de vedere 

ale acestor structuri, precum și modul în care au fost preluate propunerile și observațiile acestora. Un exemplar al procesului-verbal se prezintă conducerii autorității 
administrației publice centrale inițiatoare cu ocazia însușirii proiectului de către conducătorul acesteia, iar un exemplar se transmite structurilor asociative ale autorităților 

administrației publice locale, spre informare.

Structurile asociative ale autorităților locale
Transmit observațiile legat de proiectele de acte normative, motivate conform prevederilor legale, în termen de 10 zile lucrătoare de la 

primire / 7 zile lucrătoare pentru proiectele cu caracter urgent

Autoritățile administrație publice centrale
(autorități publice, organe de specialitate, autorități administrative autonome)

Transmit proiectele de acte normative, prin email sau fax, cu cel puțin 15 zile / 10 zile lucrătoare pentru proiectele cu caracter urgent, înainte de însușirea de către 
conducătorul entității centrale

Sunt obligate să informeze structurile asociative ale autorităților administrației publice locale cu privire la elementele de identificare a persoanelor sau, după caz, a structurilor pentru 
relația cu mediul asociativ ori a structurilor care asigură procedura de consultare, care pot oferi relații cu privire la proiectul actului normativ respectiv, precum și adresele la care se 

primesc punctele de vedere

Procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților 
administrației publice locale 



Platforma de consultare legislativă a membrilor 
Asociației Comunelor din România - PACT ACoR



Procedura de consultare internă a comunelor membre 
ale Asociației Comunelor din România. 

1.
•stabilirea comisiei de specialitate competente;

2.
•transmiterea proiectului de act normativ membrilor comisiei de specialitate, prin intermediul platformai PACT 
ACoR;

3.
•analizarea prevederilor proiectului de act normativ de către membrii comisiei de specialitate;

4.
•transmiterea punctului de vedere al comisiei de specialitate către președintele ACoR, prin intermediul 
platformai PACT ACoR;

5.
•transmiterea punctului de vedere al comisiei de specialitate către membrii ACoR în vederea validării, în 
termen de cel mult o zi lucrătoare de la data formulării acestuia;

6.
•după consultarea membrilor ACoR, adresa ce reprezintă punctul de vedere unitar al membrilor ACoR se transmite 
autorității administrației publice centrale care a inițiat proiectul de act normativ.



Comisiile de specialitate ale ACoR

Se organizează în subordinea Consiliul director;

Au activitate permanentă sau temporară;

Se organizează în principalele domenii de activitate ale autorităților 
publice locale de la nivelul comunelor. 

Comisia pentru 
administrație 

publică 

Comisia pentru 
buget și finanțe

Comisia pentru 
dezvoltare rurală și 

servicii 

Comisia pentru 
coeziune socială 

Comisiile de 
specialitate ale 

ACoR



Comisia pentru 
administrație publică 

descentralizare  autonomia 
locală

reforme 
administrative

statutul 
aleșilor locali

organizarea 
administrativ‐
teritorială

statutul 
funcționarilor 

publici
cooperare națională 
și internațională

amenajarea 
teritoriului

lucrările de construcții

proiecte de investiții de 
dezvoltare locala

domeniul public și 
privat al statului

incompatibilități și 
conflicte de interese



Comisia pentru 
buget și finanțe 

bugetele locale și execuția bugetară 

sistemul de impozite și taxe locale

sistemul de echilibrare

împrumuturile autorităților locale garantate de stat

investiții locale și mecanismele de finanțare ale 
acestora

insolvența autorităților administrației publice locale



Comisia pentru 
dezvoltare rurală și 

servicii 

programe în domeniul 
agriculturii, horticulturii, 
zootehniei, pisciculturii, 
silviculturii, fondului 

cinegetic

forme de 
proprietate, de 

asociere, 
creditare, 
arendare

gospodărirea 
fondului funciar

registru agricol

programul național 
de cadastru și carte 

funciară

infrastructură 
rurală

transportul 
public

dezvoltarea 
întreprinderilor mici 

și mijlocii în 
industrie și servicii



Comisia pentru 
coeziune socială 

influența mediului asupra 
dezvoltării durabile

utilizarea resurselor naturale

calitatea aerului, apei, 
solului

conservarea 
biodiversității

gospodărirea bazinelor 
hidrografice

schimbări 
climatice

prevenirea 
dezastrelor

managementul deșeurilor și al 
substanțelor periculoase

protecția muncii

sistemul de 
salarizare

asistența socială

asistență 
sanitară

învățământul 
preuniversitar

activitatea sportivă

problemele tineretului

instituții de artă și cultură

protecția patrimoniului cultural național

integrarea principiului egalității de șanse 
pentru femei și bărbați în viața locală



Cum se utilizează platforma PACT ACoR?



Cum se utilizează platforma PACT ACoR?


