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ÎÎn aplicarea Programului de Guvernare pe n aplicarea Programului de Guvernare pe 
perioada 2005 perioada 2005 –– 2008  2008 aprobat prin Hotărârea aprobat prin Hotărârea 
Parlamentului României nr. 24/28.12.2004 a Parlamentului României nr. 24/28.12.2004 a 
fost elaborat fost elaborat şşi se află i se află îîn diverse faze de n diverse faze de 
aprobare la Camera Deputaaprobare la Camera Deputaţţilor ilor şşi la Senat un i la Senat un 
pachet legislativ consistent care aduce pachet legislativ consistent care aduce 
modificări esenmodificări esenţţiale iale îîn domeniile:n domeniile:
�� Legilor administraLegilor administraţţiei publice localeiei publice locale
�� Legilor serviciilor publice comunitareLegilor serviciilor publice comunitare
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•• noua lege a administranoua lege a administraţţiei publice localeiei publice locale
•• legea prefectuluilegea prefectului
•• noua lege a finannoua lege a finanţţelor publice localeelor publice locale
•• statutul funcstatutul funcţţionarului publicionarului public
••  amendarea codului de conduită al func  amendarea codului de conduită al funcţţionarilor ionarilor 
publicipublici
••  legea cadru a descentralizării  legea cadru a descentralizării

I.I. Pachetul legislativ privind legile administraPachetul legislativ privind legile administraţţiei iei 
publice locale cuprinde:publice locale cuprinde:
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Principalele noutăPrincipalele noutăţţi pe care le aduc proiectele de legi elaborate de i pe care le aduc proiectele de legi elaborate de 
Guvernul României Guvernul României şşi propuse spre aprobarea Parlamentului i propuse spre aprobarea Parlamentului 
României sunt:României sunt:
�� Depolitizarea funcDepolitizarea funcţţiei publice iei publice şşi cuprinderea prefeci cuprinderea prefecţţilor ilor îîn Corpul n Corpul îînalnalţţilor ilor 

funcfuncţţionari publiciionari publici
�� ÎÎnfiinnfiinţţarea Cabinetului primaruluiarea Cabinetului primarului
�� Crearea funcCrearea funcţţiei de administrator public iei de administrator public îîn cadrul primăriilorn cadrul primăriilor
�� Atribuirea competenAtribuirea competenţţei cu privire la numirea ei cu privire la numirea şşi sanci sancţţionarea personalului ionarea personalului 

contractual contractual şşi a funci a funcţţionarilor publici din cadrul Consiliului Local, ionarilor publici din cadrul Consiliului Local, 
inclusiv a secretarului acestuia către primarinclusiv a secretarului acestuia către primar

�� Atribuirea competenAtribuirea competenţţei pentru numirea ei pentru numirea şşi sanci sancţţionarea conducătorilor ionarea conducătorilor 
instituinstituţţiilor subordonate Consiliului Local către primariilor subordonate Consiliului Local către primar

�� Deciziile privind contractarea creditelor Deciziile privind contractarea creditelor şşi patrimoniul apari patrimoniul aparţţinând inând 
autorităautorităţţilor publice locale se iau de către Consiliul Local cu jumătate ilor publice locale se iau de către Consiliul Local cu jumătate plus plus 
unu din voturiunu din voturi

�� Primarul, daPrimarul, dacă nu că nu îîşşi i îîndeplinendeplineşşte atribute atribuţţiile prevăzute de lege poate fi iile prevăzute de lege poate fi 
amendat sau demis prin referendum cu aprobarea a minimum 25% dinamendat sau demis prin referendum cu aprobarea a minimum 25% din  
alegătorialegători
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�� Fondurile de echilibrare de la buget se distribuie direct de cătFondurile de echilibrare de la buget se distribuie direct de către re 
direcdirecţţiile judeiile judeţţene ale finanene ale finanţţelor publice pe baza unor formule elor publice pe baza unor formule 
stabilite prin legestabilite prin lege

�� Consiliile JudeConsiliile Judeţţene dispun de o cotă de ene dispun de o cotă de 15% pentru cofinan15% pentru cofinanţţarea area 
programelor europeneprogramelor europene

�� SS--a ridicat nivelul gradului de a ridicat nivelul gradului de îîndatorare al autorităndatorare al autorităţţilor publice ilor publice 
locale de la 20% lalocale de la 20% la 25 25%%

�� Garantarea plăGarantarea plăţţilor efectuate de administrailor efectuate de administraţţia publică locală prin ia publică locală prin 
incapacitate financiară la nivel de incapacitate financiară la nivel de 30% 30% şşi prin insolvabilitate la i prin insolvabilitate la 
nivel de 50%nivel de 50%

�� Introducerea standardelor de cost pentru toate serviciile publicIntroducerea standardelor de cost pentru toate serviciile publice e 
şşi activităi activităţţile desfăile desfăşşurate de către consiliile locale urate de către consiliile locale îîncepând cu ncepând cu 
20082008
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II. Cadrul legislativ general cu privire la serviciile II. Cadrul legislativ general cu privire la serviciile 
comunitare de utilităcomunitare de utilităţţi publicei publice

ÎÎn conformitate cu Programul de Guvernare pentru perioada 2005n conformitate cu Programul de Guvernare pentru perioada 2005--2008 aprobat 2008 aprobat 
de Parlamentul României cu ocazia investiturii Guvernului sde Parlamentul României cu ocazia investiturii Guvernului s--a stabilit un program a stabilit un program 
legislativ legislativ îîn domeniul serviciilor publice comunitare, care cuprinde:n domeniul serviciilor publice comunitare, care cuprinde:

–– Legea serviciilor comunitare de utilităLegea serviciilor comunitare de utilităţţi publice 51/i publice 51/20062006;;
–– Legea serviciului de alimentare cu apă Legea serviciului de alimentare cu apă şşi canalizare (i canalizare (aprobată aprobată îîn plenul Camerei n plenul Camerei 

DeputaDeputaţţilor ilor îîn data de 23.05.2006);n data de 23.05.2006);
–– Legea serviciului de iluminat public (aproLegea serviciului de iluminat public (aprobată bată îîn plenul Camerei Deputan plenul Camerei Deputaţţilor ilor îîn n 

data de 16.0data de 16.05.2006);5.2006);
–– Legea serviciilor de salubrizare a localităLegea serviciilor de salubrizare a localităţţilor nr. 101/2006;ilor nr. 101/2006;
–– Legea serviciului de transport public local (Legea serviciului de transport public local (îîn dezbatere la Camera Deputan dezbatere la Camera Deputaţţilor);ilor);
–– Legea energiei termice (Legea energiei termice (îîn dezbatere la Camera Deputan dezbatere la Camera Deputaţţilor);ilor);
–– Legea administraLegea administraţţiei domeniului public (iei domeniului public (îîn curs de aprobare la Guvernul n curs de aprobare la Guvernul 

României)României)

•• Proiecte de legiProiecte de legi
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Principalele prevederi ale pachetului legislativ din domeniul sePrincipalele prevederi ale pachetului legislativ din domeniul serviciilor publice rviciilor publice 
comunitare sunt:comunitare sunt:

•• Infrastructura cu care operează serviciile publice comunitare esInfrastructura cu care operează serviciile publice comunitare este de natura te de natura 
patrimoniului public sau privat al autorităpatrimoniului public sau privat al autorităţţilor publice localeilor publice locale

•• Serviciile publice comunitare se află Serviciile publice comunitare se află îîn responsabilitatea autorităn responsabilitatea autorităţţilor publice ilor publice 
locale locale şşi pot fi organizate:i pot fi organizate:

–– ÎÎn gestiune directăn gestiune directă
–– ÎÎn gestiune delegatăn gestiune delegată

•• Atribuirea contractelor de concesiune pentru serviciile publice Atribuirea contractelor de concesiune pentru serviciile publice comunitare se face comunitare se face 
pe bază de licitape bază de licitaţţie, care, ie, care, îîncepând cu data de 30 iunie 2006 se va organiza ncepând cu data de 30 iunie 2006 se va organiza 
conform prevederilor O.U.G. nr. 34/2006conform prevederilor O.U.G. nr. 34/2006

•• Pentru participarea la licitaPentru participarea la licitaţţie ie îîn vederea atribuirii unui contract de servicii n vederea atribuirii unui contract de servicii 
publice comunitare este necesară licenpublice comunitare este necesară licenţţierea de către ANRSCierea de către ANRSC

•• PrePreţţurile urile şşi tarifele pentru serviciile publice comunitare sunt competeni tarifele pentru serviciile publice comunitare sunt competenţţa a 
autorităautorităţţilor publice locale pe baza metodologiilor elaborate de ANRSCilor publice locale pe baza metodologiilor elaborate de ANRSC

•• ANRSC elaborează regulamentele cadruANRSC elaborează regulamentele cadru, caietele de sarcini cadru , caietele de sarcini cadru şşi contractele i contractele 
cadru de furnizare/prestare a serviciilor publice comunitarecadru de furnizare/prestare a serviciilor publice comunitare

•• InvestiInvestiţţiile private iile private îîn domeniul serviciilor publice comunitare rămân n domeniul serviciilor publice comunitare rămân îîn n 
proprietatea investitorilor până la terminarea contractului de cproprietatea investitorilor până la terminarea contractului de concesiune, duoncesiune, după pă 
care se transferă care se transferă îîn proprietatea autorităn proprietatea autorităţţii publice locale cu sau fără despăgubire ii publice locale cu sau fără despăgubire 
aaşşa cum prevede contractula cum prevede contractul
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III. Strategia naIII. Strategia naţţională privind accelerarea ională privind accelerarea 
dezvoltării serviciilor comunitare de utilitădezvoltării serviciilor comunitare de utilităţţi publicei publice

Acest document a fost aprobat prin HG nr. 246/2006 Acest document a fost aprobat prin HG nr. 246/2006 şşi cuprinde i cuprinde 
următoarele prevederiurmătoarele prevederi::

•• Respectarea angajamentelor asumate de România cu privire la implRespectarea angajamentelor asumate de România cu privire la implementarea ementarea 
acquisacquis--ului comunitar;ului comunitar;

•• Satisfacerea cerinSatisfacerea cerinţţelor de interes public ale colectivităelor de interes public ale colectivităţţilor locale ilor locale şşi crei creşşterea terea 
bunăstării populabunăstării populaţţiei;iei;

•• Adoptarea de norme juridice Adoptarea de norme juridice şşi reglementări care să faciliteze modernizarea i reglementări care să faciliteze modernizarea şşi i 
dezvoltarea serviciilor comunale de utilitădezvoltarea serviciilor comunale de utilităţţi publice i publice şşi a infrastructurii tehnicoi a infrastructurii tehnico--
edilitare aferente edilitare aferente şşi deschiderea piei deschiderea pieţţei;ei;

•• CreCreşşterea graduală a capacităterea graduală a capacităţţii de autofinanii de autofinanţţare a serviciilor comunale de utilităare a serviciilor comunale de utilităţţi i 
publice;publice;

•• SusSusţţinerea coerenta inerea coerenta şşi efectivăi efectivă, prin programe , prin programe şşi politici guvernamentale adecvate a i politici guvernamentale adecvate a 
reabilităriireabilitării, m, modernizării odernizării şşi dezvoltării la standarde UEi dezvoltării la standarde UE;;

•• Transferul gradual al componentei de protecTransferul gradual al componentei de protecţţie socială din zona operaie socială din zona operaţţională in ională in 
zona exclusiva a administrazona exclusiva a administraţţiei publice centrale si locale.iei publice centrale si locale.
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�� Pe baza angajamentelor asumate de România Pe baza angajamentelor asumate de România îîn cadrul negocierilor n cadrul negocierilor 
pentru aderarea la UE pentru aderarea la UE şşi a liniilor directoare stabilite i a liniilor directoare stabilite îîn Strategia de n Strategia de 
guvernare sguvernare s--au estimat următoarele valori ca necesar de investiau estimat următoarele valori ca necesar de investiţţii ii 
pentru infrastructura locală până pentru infrastructura locală până îîn anul 2018:n anul 2018:

�� Total: Total: 27,49 miliarde           27,49 miliarde           
EuroEuro

din care:din care:
�� pentru serviciile de apă pentru serviciile de apă şşi canalizare:                          15,1 miliarde i canalizare:                          15,1 miliarde 

Euro;Euro;
�� pentru servicii de gestiunea depentru servicii de gestiunea deşşeurilor:                       2,95 miliarde eurilor:                       2,95 miliarde 

Euro;Euro;
�� pentru servicii de transport public local de călătoripentru servicii de transport public local de călători: 2,46 miliarde : 2,46 miliarde 

Euro;Euro;
�� pentru servicii de pentru servicii de îîncălzire urbanăncălzire urbană:                             6,98 miliarde :                             6,98 miliarde 

Euro.Euro.
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�� Sursele de finanSursele de finanţţare pentru aceste programe vor fi:are pentru aceste programe vor fi:
�� Fonduri structurale corespunzător POSFonduri structurale corespunzător POS
�� Fonduri de mediuFonduri de mediu
�� Certificate verziCertificate verzi
�� Fonduri private Fonduri private îîn cadruln cadrul parteneriatuluiparteneriatului public public –– privat privat
�� Surse proprii ale autorităSurse proprii ale autorităţţilor publice locale:ilor publice locale:

�� Credite Credite 
�� Emisiuni deEmisiuni de obligaobligaţţiuniiuni
�� Taxe localeTaxe locale
�� Surse bugetareSurse bugetare

�� Programe guvernamentale:Programe guvernamentale:
•• HG nr. 462/2006 privind Programul HG nr. 462/2006 privind Programul ““TermoficareTermoficare 2006 2006 –– 2009 calitate 2009 calitate 
şşi eficieni eficienţţăă””

•• OUG nr. 48/2004OUG nr. 48/2004
•• OG nr. 7/2006 pentru OG nr. 7/2006 pentru aprobarea Programului aprobarea Programului de de dezvoltare dezvoltare a a 

infrastructurii ruraleinfrastructurii rurale


