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De ce „instrucţiuni de utilizare”? 
 
Ideea cum că instituţiile publice şi reprezentanţii acestora ar fi nişte 
stăpâni ai cetaţenilor de rând, cărora le conduc viaţa dupa bunul lor 
plac, aparţine trecutului. 
Realitatea actualului sistem democratic de organizare a societăţii ne 
dezvăluie un model în care cetăţeanul este proprietarul de drept şi 
beneficiarul direct al serviciilor instituţiilor publice. 
 
Cu toţii deţinem şi dispunem de diverse echipamente de uz casnic 
pentru care am platit şi a căror menire este de a ne uşura activitatea 
cotidiană. 
În acelaşi mod ar trebui să ne raportăm şi la instituţiile administraţiei 
publice locale, rolul lor fiind de a oferi servicii cetăţenilor, servicii 
pentru care platim cu toţii „rate” sub forma taxelor şi impozitelor. 
 
Avem deci o administraţie, mai trebuie doar să ştim cum 
funcţionează şi care sunt butoanele pe care trebuie să apăsăm 
pentru a beneficia de servicii de calitate din partea ei. 
 
Dacă se întâmplă cumva să se „defecteze” este important să ştim că 
putem apela la organismele specializate în „repararea” ei: justiţia, 
presa şi organizaţiile neguvernamentale! 
 
 

Cristian Bratu 
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INTRODUCERE 
  
Democraţia este un sistem politic în care cetăţenii îşi exercită 
controlul asupra autorităţilor, iar acest control este legitim, adică este 
sprijinit de norme care sunt acceptate de autorităţi şi cetăţeni. 
Implicarea cetăţenilor în administrarea localităţii în care trăiesc este 
nu numai benefică, dar şi necesară. Cei aleşi în administraţia publică 
locală pot lua cunoştinţă atât de nevoile şi grijile cetăţenilor, cât şi de 
eventuale sugestii privind modul de rezolvare a unor probleme, 
numai printr-o permanentă şi strânsă legătură cu aceştia. 
Pe de altă parte, dialogul între reprezentanţii administraţiei publice 
locale şi cetăţeni poate oferi celor dintâi ocazia să-şi justifice unele 
decizii şi acţiuni şi să explice care sunt cauzele anumitor nerealizări. 
Prin aceasta, administraţia unei localităţi poate obţine nu numai 
înţelegerea cetăţenilor din respectiva localitate legată de unele 
demersuri şi, mai cu seamă, de unele nereuşite ale sale, dar şi 
sprijinul în rezolvarea anumitor probleme. 
Pentru ca dialogul să fie însă eficient, trebuie ca cetăţenii să 
cunoască atribuţiile diferiţilor factori ai administraţiei locale, cât mai 
exact. Aceasta le va da posibilitatea să ridice în faţa administraţiei 
publice locale numai probleme ce sunt de competenţa ei şi să 
înţeleagă limitele cu privire la atribuţiile acesteia. 
Atunci, presiunea cetăţenilor, manifestată prin opinii şi iniţiative, îi va 
face pe primari, consilieri şi pe funcţionarii primăriilor să nu se mai 
simtă singurii în măsură să decidă asupra modului în care trebuie să 
rezolve anumite probleme, sau asupra priorităţilor. 
În acelaşi timp această presiune va schimba în ochii reprezentanţilor 
şi lucrătorilor din administraţie, imaginea cetăţenilor, din cea de 
depunători de cereri la primărie, într-una de căutători şi iniţiatori de 
soluţii, precum şi de persoane care se interesează în permanenţă de 
ceea ce fac cei pe care îi aleg şi pe care îi plătesc. 
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I. AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE 

 
Există două nivele ale administraţiei publice locale: administraţia de 
la nivelul judeţului şi administraţia de la nivelul oraşelor şi comunelor. 
 
Autorităţile administraţiei publice, prin care se realizează autonomia 
locală în comune şi oraşe, sunt Consiliile Locale şi Primarii. 
Consiliile Locale iau decizii cu privire la diferite aspecte ce ţin de 
administraţia localităţii, iar primarii pun în practică aceste decizii. La 
nivelul comunelor şi oraşelor, administraţia locală are ca principală 
responsabilitate realizarea serviciilor publice de interes local. 
Principala atribuţie a primarului este aceea de a implementa 
hotărârile consiliilor locale comunale şi orăşeneşti. 
 
La nivel judeţean, Consiliul Judeţean coordonează activităţile 
consiliilor comunale şi orăşeneşti în vederea realizării serviciilor 
publice de interes judeţean. Consiliul judeţean asigură servicii la 
nivel judeţean şi coordonează activităţile consiliilor comunale şi 
orăşeneşti în realizarea serviciilor de importanţă regională. 
 
Relaţia între administraţia judeţeană şi administraţiile orăşeneşti şi 
comunale se bazează pe principiile autonomiei, legalităţii şi 
colaborării în rezolvarea problemelor comune. Nu există relaţii de 
subordonare între administraţiile orăşeneşti şi comunale şi 
administraţia judeţeană. 
Atât administraţiile judeţene cât şi cele orăşeneşti şi comunale pot 
avea în subordine servicii de gospodărire comunală, transport în 
comun, şcoli, spitale etc. Principala diferenţă constă în faptul că 
administraţiile judeţene asigură servicii la nivelul judeţului, în vreme 
ce administraţiile orăşeneşti şi comunale asigură servicii la nivel 
local. 
 
Ceea ce fiecare cetăţean ar trebui să ştie este unde anume 
trebuie să se adreseze pentru rezolvarea problemei sale: la 
Primărie, la Poliţie, la Prefectură, la regii autonome care 
răspund de anumite servicii? De competenţa cărei instituţii 
aparţine rezolvarea problemei respective? 
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Relaţiile dintre Primar şi Consiliul Local 
În ceea ce priveşte raporturile dintre Primar şi Consiliul Local, trebuie 
reţinute următoarele: 
  
• Consiliul Local este autoritatea decizională, în timp ce Primarul este 
autoritatea executivă; 
• Primarul este obligat să pună la dispoziţia consilierilor, la cererea 
acestora, în termen de cel mult 15 zile, conform regulamentului de 
funcţionare a Consiliului Local, informaţiile necesare îndeplinirii 
mandatului; 
• Consiliul Local se întruneşte în şedinţă ordinară, lunar, la 
convocarea primarului. El se poate întruni în şedinţă extraordinară, 
ori de câte ori este necesar, la cererea primarului sau a cel puţin o 
treime din numărul membrilor consiliului. Şedinţele consiliului sunt 
publice! 
 
Primăria 
Primarul, viceprimarii şi secretarul împreună cu aparatul propriu al 
Consiliului Local constituie Primăria, o instituţie publică cu activitate 
permanentă care duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local. 
Primăria soluţionează problemele curente ale colectivităţilor locale în 
care funcţionează. Primarul este şeful administraţiei publice locale şi 
răspunde în faţa Consiliului Local de buna funcţionare a acesteia. 
Primarul reprezintă comunitatea în relaţiile cu persoanele fizice sau 
juridice din ţară sau străinătate, precum şi în justiţie. 
 
 
Atribuţiile Primarului 
În conformitate cu Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală 
atribuţiile primarului sunt: 
 
Art. 66. 
(1) Primarul indeplineste o functie de autoritate publica. El este seful administratiei 
publice locale si al aparatului propriu de specialitate al autoritatilor administratiei 
publice locale, pe care il conduce si il controleaza; 
(2) Primarul raspunde de buna functionare a administratiei publice locale, in conditiile 
legii. 
 
Art. 67. 
(1) Primarul reprezinta comuna sau orasul in relatiile cu alte autoritati publice, cu 
persoanele fizice sau juridice romane sau straine, precum si in justitie. 
[...] 
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Art. 68. 
(1) Primarul indeplineste urmatoarele atributii principale: 
a) asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a 
prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor 
Preşedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului; dispune masurile 
necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter 
normativ ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice 
centrale, precum si a hotararilor consiliului judetean; 
b) asigura aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului local. In situatia in care 
apreciaza ca o hotarare este ilegala, in termen de 3 zile de la adoptare il sesizeaza pe 
prefect; 
c) poate propune consiliului local consultarea populatiei prin referendum, cu privire la 
problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotararii consiliului local ia masuri 
pentru organizarea acestei consultari, in conditiile legii; 
d) prezinta consiliului local, anual sau ori de cate ori este necesar, informari, privind 
starea economica si sociala a comunei sau a orasului, in concordanta cu atributiile ce 
revin autoritatilor administratiei publice locale, precum si informari asupra modului de 
aducere la indeplinire a hotararilor consiliului local; 
e) intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le 
supune spre aprobare consiliului local; 
f) exercita functia de ordonator principal de credite; 
g) verifica, din oficiu sau la cerere, incasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si 
comunica de indata consiliului local cele constatate; 
h) ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, 
incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, impreuna cu organele specializate ale statului. 
In acest scop poate mobiliza populatia, agentii economici si institutiile publice din 
comuna sau din oras, acestea fiind obligate sa execute masurile stabilite in planurile 
de protectie si interventie elaborate pe tipuri de dezastre; 
i) asigura ordinea publica si linistea locuitorilor, prin intermediul politiei, jandarmeriei, 
gardienilor publici, pompierilor si unitatilor de protectie civila, care au obligatia sa 
raspunda solicitarilor sale, in conditiile legii; 
j) indruma si supravegheaza activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor 
contractuale; 
k) ia masurile prevazute de lege cu privire la desfasurarea adunarilor publice; 
l) ia masuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentatiilor sau a 
altor manifestari publice care contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele 
moravuri, la ordinea si linistea publica; 
m) controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse 
in vanzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate; 
n) ia masuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de animale, in 
conditiile legii; 
o) ia masuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localitatii si il supune spre 
aprobare consiliului local; asigura respectarea prevederilor planului urbanistic general, 
precum]ale planurilor urbanistice zonale si de detaliu; 
p) asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotararii consiliului local; 
q) asigura intretinerea si reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei sau a 
orasului, instalarea semnelor de circulatie, desfasurarea normala a traficului rutier si 
pietonal, in conditiile legii; 
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r) exercita controlul asupra activitatilor din targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de 
distractii si ia masuri pentru buna functionare a acestora; 
s) conduce serviciile publice locale; asigura functionarea serviciilor de stare civila si de 
autoritate tutelara; supravegheaza realizarea masurilor de asistenta si ajutor social; 
ş) indeplineste functia de ofiter de stare civila; 
t) emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege; 
ţ) propune consiliului local spre aprobare, in conditiile legii, organigrama, statul de 
functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului 
propriu de specialitate; 
u) numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, personalul din aparatul propriu 
de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, cu exceptia secretarului; 
propune consiliului local numirea si eliberarea din functie, in conditiile legii, a 
conducatorilor regiilor autonome, ai institutiilor si serviciilor publice de interes local; 
v) raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public 
si domeniului privat al comunei sau al orasului; 
x) organizeaza evidenta lucrarilor de constructii din localitate si pune la dispozitie 
autoritatilor administratiei publice centrale rezultatele acestor evidente; 
y) ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice 
fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de apa din raza comunei sau a 
orasului, precum si pentru decolmatarea vailor locale si a podetelor pentru asigurarea 
scurgerii apelor mari. 
(2) Primarul indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau de alte acte normative, 
precum si insarcinarile date de consiliul local. 
[…] 
 
Art. 70. 
(1) Primarul deleaga viceprimarului sau, dupa caz, viceprimarilor, prin dispozitie emisa 
in cel mult 30 de zile de la validare, exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit Art. 68 
alin. (1) lit. j), m), p), r), v), x) si y). 
(2) Atributiile de ofiter de stare civila pot fi delegate viceprimarului, secretarului sau 
altor functionari cu competente in acest domeniu, potrivit legii. 
(3) Atributiile ce revin primarului, ca reprezentant al statului, potrivit Art. 69, cu 
exceptia celor de ofiter de stare civila, precum si cele prevazute la Art. 68 alin. (1) lit. 
a)-f), h), i), k), l) si t) nu pot fi delegate. 
 
Art. 71. 
(1) In exercitarea atributiilor sale primarul emite dispozitii cu caracter normativ sau 
individual. Acestea devin executorii numai dupa ce sunt aduse la cunostinta publica 
sau dupa ce au fost comunicate persoanelor interesate, dupa caz. 
[...] 
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Atribuţiile Consiliului Local 
în conformitate cu Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală 
atribuţiile Consiliului local sunt: 
 
Art. 38. 
(1) Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de 
interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati 
publice, locale sau centrale. 
(2) Consiliul local are urmatoarele atributii principale: 
a) alege din randul consilierilor viceprimarul, respectiv viceprimarii, dupa caz; 
tabileste, in limitele normelor legale, numarul de personal din aparatul propriu; 
b) aproba statutul comunei sau al orasului, precum si regulamentul de organizare si 
functionare a consiliului; 
c) avizeaza sau aproba, dupa caz, studii, prognoze si programe de dezvoltare 
economico-sociala, de organizare si amenajare a teritoriului, documentatii de 
amenajare a teritoriului si urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare 
judeteana, regionala, zonala si de cooperare transfrontaliera, in conditiile legii; 
d) aproba bugetul local, imprumuturile, virarile de credite si modul de utilizare a 
rezervei bugetare; aproba contul de incheiere a exercitiului bugetar; stabileste 
impozite si taxe locale, precum si taxe speciale, in conditiile legii; 
e) aproba, la propunerea primarului, in conditiile legii, organigrama, statul de functii, 
numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu 
de specialitate, ale institutiilor si serviciilor publice, precum si ale regiilor autonome de 
interes local; 
f) administreaza domeniul public si domeniul privat al comunei sau orasului; 
g) hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate 
publica a comunei sau orasului, dupa caz, precum si a serviciilor publice de interes 
local, in conditiile legii; 
h) hotaraste vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata a 
comunei sau orasului, dupa caz, in conditiile legii; 
i) infiinteaza institutii publice, societati comerciale si servicii publice de interes local; 
urmareste, controleaza si analizeaza activitatea acestora; instituie, cu respectarea 
criteriilor generale stabilite prin lege, norme de organizare si functionare pentru 
institutiile si serviciile publice de interes local; numeste si elibereaza din functie, in 
conditiile legii, conducatorii serviciilor publice de interes local, precum si pe cei ai 
institutiilor publice din subordinea sa; aplica sanctiuni disciplinare, in conditiile legii, 
persoanelor pe care le-a numit; 
j) hotaraste asupra infiintarii si reorganizarii regiilor autonome de interes local; 
exercita, in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile actionarului la 
societatile comerciale pe care le-a infiintat; hotaraste asupra privatizarii acestor 
societati comerciale; numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, membrii 
consiliilor de administratie ale regiilor autonome de sub autoritatea sa; 
k) analizeaza si aproba, in conditiile legii, documentatiile de amenajare a teritoriului si 
urbanism ale localitatilor, stabilind mijloacele materiale si financiare necesare in 
vederea realizarii acestora; aproba alocarea de fonduri din bugetul local pentru actiuni 
de aparare impotriva inundatiilor, incendiilor, dezastrelor si fenomenelor meteorologice 
periculoase; 
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l) stabileste masurile necesare pentru construirea, intretinerea si modernizarea 
drumurilor, podurilor, precum si a intregii infrastructuri apartinand cailor de comunicatii 
de interes local; 
m) aproba, in limitele competentelor sale, documentatiile tehnico-economice pentru 
lucrarile de investitii de interes local si asigura conditiile necesare in vederea realizarii 
acestora; 
n) asigura, potrivit competentelor sale, conditiile materiale si financiare necesare 
pentru buna functionare a institutiilor si serviciilor publice de educatie, sanatate, 
cultura, tineret si sport, apararea ordinii publice, apararea impotriva incendiilor si 
protectia civila, de sub autoritatea sa; urmareste si controleaza activitatea acestora; 
o) hotaraste, in localitatile cu medici sau cu personal sanitar in numar insuficient, 
acordarea de stimulente in natura si in bani, precum si de alte facilitati, potrivit legii, in 
scopul asigurarii serviciilor medicale pentru populatie; asemenea facilitati pot fi 
acordate si personalului didactic; 
p) contribuie la organizarea de activitati stiintifice, culturale, artistice, sportive si de 
agrement; 
q) hotaraste cu privire la asigurarea ordinii publice; analizeaza activitatea gardienilor 
publici, politiei, jandarmeriei, pompierilor si a formatiunilor de protectie civila, in 
conditiile legii, si propune masuri de imbunatatire a activitatii acestora; 
r) actioneaza pentru protectia si refacerea mediului inconjurator, in scopul cresterii 
calitatii vietii; contribuie la protectia, conservarea, restaurarea si punerea in valoare a 
monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor si rezervatiilor naturale, in 
conditiile legii; 
s) contribuie la realizarea masurilor de protectie si asistenta sociala; asigura protectia 
drepturilor copilului, potrivit legislatiei in vigoare; aproba criteriile pentru repartizarea 
locuintelor sociale; infiinteaza si asigura functionarea unor institutii de binefacere de 
interes local; 
t) infiinteaza si organizeaza targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractie, baze 
sportive si asigura buna functionare a acestora; 
u) atribuie sau schimba, in conditiile legii, denumiri de strazi, de piete si de obiective 
de interes public local; 
v) confera persoanelor fizice romane sau straine, cu merite deosebite, titlul de 
cetatean de onoare al comunei sau al orasului; 
x) hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane 
sau straine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali, in vederea 
finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes 
public local; hotaraste infratirea comunei sau orasului cu unitati administrativ-teritoriale 
similare din alte tari; 
y) hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte autoritati ale 
administratiei publice locale din tara sau din strainatate, precum si aderarea la 
asociatii nationale si internationale ale autoritatilor administratiei publice locale, in 
vederea promovarii unor interese comune; 
z) sprijina, in conditiile legii, activitatea cultelor religioase; 
w) asigura libertatea comertului si incurajeaza libera initiativa, in conditiile legii. 
(3) Consiliul local exercita si alte atributii stabilite prin lege. 
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Consiliul Judeţean 
Consiliul Judeţean se compune din consilieri aleşi în condiţiile legii 
privind alegerile locale, numărul consilierilor fiind stabilit prin ordin al 
prefectului în funcţie de populaţia judeţului. 
Preşedintele Consiliului Judeţean este şeful administraţiei publice 
judeţene, fiind ales de către consilierii judeţeni, din rândul acestora. 
 
 
Atribuţiile Consiliului Judeţean 
în conformitate cu Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală 
atribuţiile Consiliului judeţean sunt: 
 
Art. 101. 
(1) Consiliul judetean este autoritatea administratiei publice locale, constituita la nivel 
judetean, pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale si orasenesti, in vederea 
realizarii serviciilor publice de interes judetean. 
[…] 
 
Art. 104. 
(1) Consiliul judetean, ca autoritate deliberativa a administratiei publice locale 
constituita la nivel judetean, indeplineste urmatoarele atributii principale: 
a) alege din randul consilierilor un preşedinte si 2 vicepresedinti; 
b) aproba, la propunerea preşedintelui, regulamentul de organizare si functionare a 
consiliului judetean, numarul de personal in limitele normelor legale, organigrama, 
statul de functii, regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de 
specialitate, a institutiilor si serviciilor publice, precum si a regiilor autonome de interes 
judetean; 
c) adopta strategii, prognoze si programe de dezvoltare economico-sociala a judetului 
sau a unor zone din cuprinsul acestuia pe baza propunerilor primite de la consiliile 
locale, dispune, aproba si urmareste, in cooperare cu autoritatile administratiei publice 
locale comunale si orasenesti interesate, masurile necesare, inclusiv cele de ordin 
financiar, pentru realizarea acestora; 
d) coordoneaza activitatea consiliilor locale ale comunelor si oraselor in vederea 
realizarii serviciilor publice de interes judetean; 
e) aproba bugetul propriu al judetului, imprumuturile, virarile de credite si modul de 
utilizare a rezervei bugetare; aproba contul de incheiere a exercitiului bugetar; 
stabileste impozite si taxe, precum si taxe speciale, in conditiile legii; hotaraste 
repartizarea pe comune, orase si municipii a cotei din sumele defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat sau din alte surse, in conditiile legii; 
f) administreaza domeniul public si domeniul privat al judetului; 
g) hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate 
publica a judetului sau, dupa caz, a serviciilor publice de interes judetean, in conditiile 
legii; hotaraste cu privire la vanzarea, concesionarea si inchirierea bunurilor 
proprietate privata a judetului, in conditiile legii; 
h) hotaraste infiintarea de institutii publice si de servicii publice de interes judetean, in 
conditiile legii; numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, conducatorii  
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institutiilor si serviciilor publice pe care le-a infiintat si le aplica, daca este cazul, 
sanctiuni disciplinare, in conditiile legii; 
i) hotaraste asupra reorganizarii regiilor autonome de interes judetean; exercita in 
numele unitatii administrativ-teritoriale toate drepturile actionarului la societatile 
comerciale pe care le-a infiintat; hotaraste asupra privatizarii acestor societati 
comerciale;  
j) stabileste, pe baza consultarii autoritatilor administratiei publice locale comunale si 
orasenesti, proiectele de organizare si amenajare a teritoriului judetului, precum si de 
dezvoltare urbanistica generala a judetului si a unitatilor administrativ-teritoriale 
componente; urmareste modul de realizare a acestora in cooperare cu autoritatile 
administratiei publice locale comunale si orasenesti implicate; 
k) aproba construirea, intretinerea si modernizarea drumurilor, podurilor, precum si a 
intregii infrastructuri apartinand cailor de comunicatii de interes judetean; acorda 
sprijin si asistenta tehnica de specialitate autoritatilor administratiei publice locale 
comunale si orasenesti pentru construirea, intretinerea si modernizarea drumurilor 
comunale si orasenesti; in acest sens consiliul judetean poate infiinta servicii publice 
specializate; 
l) aproba documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes 
judetean, in limitele si in conditiile legii; 
m) asigura, potrivit competentelor sale, conditiile materiale si financiare necesare in 
vederea bunei functionari a institutiilor de cultura, a institutiilor si serviciilor publice de 
educatie, ocrotire sociala si asistenta sociala, a serviciilor publice de transport de sub 
autoritatea sa, precum si a altor activitati, in conditiile legii; 
n) asigura sprijin financiar pentru actiuni culturale sau desfasurate de cultele 
religioase, precum si pentru activitati educativ-stiintifice si sportive; 
o) infiinteaza institutii sociale si culturale, precum si pentru protectia drepturilor 
copilului si asigura buna lor functionare, prin alocarea fondurilor necesare; 
p) analizeaza propunerile facute de autoritatile administratiei publice locale comunale 
si orasenesti, in vederea elaborarii de prognoze si programe de dezvoltare 
economico-sociala sau pentru refacerea si protectia mediului inconjurator; 
q) atribuie, in conditiile legii, denumiri de obiective de interes judetean; 
r) hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte autoritati ale 
administratiei publice locale din tara sau din strainatate, precum si aderarea la 
asociatii nationale si internationale a autoritatilor administratiei publice locale, in 
vederea promovarii unor interese comune; 
s) hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane 
sau straine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali, in vederea 
finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes 
public judetean; 
t) hotaraste, in conditiile legii, asocierea cu consiliile locale, pentru realizarea unor 
obiective de interes comun, scop in care poate infiinta impreuna cu acestea institutii 
publice, societati comerciale si servicii publice; 
u) coordoneaza activitatile Corpului gardienilor publici, in conditiile legii. 
(2) Consiliul judetean indeplineste si alte atributii prevazute de lege. 
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II. PREFECTUL şi INSTITUŢIA PREFECTULUI 

 
Statutul Prefectului 
Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local. Guvernul 
numeşte câte un prefect în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti, la 
propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor. Prefectul 
conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale 
celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile 
administrativ-teritoriale. (vezi secţiunea „coordonate de contact”) 
Activitatea prefectului se întemeiază pe principiile: legalităţii, 
imparţialităţii, obiectivităţii, transparenţei, eficienţei, responsabilităţii, 
orientării către cetăţean. 
Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi prerogativelor ce îi revin potrivit legii, 
prefectul este ajutat de un subprefect. 
 
 

Atribuţiile Prefectului 
în conformitate cu Legea 340/2004 privind privind Institutia Prefectului 
atribuţiile Prefectului sunt: 
 

Art. 24. 
(1) In calitate de reprezentant al Guvernului, prefectul indeplineste urmatoarele 
atributii principale: 
a) asigura, la nivelul judetului sau, dupa caz, al municipiului Bucuresti, realizarea 
intereselor nationale, aplicarea si respectarea Constitutiei, a legilor, a ordonantelor si 
hotararilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum si a ordinii publice; 
b) actioneaza pentru realizarea in judet, respectiv in municipiul Bucuresti, a 
obiectivelor cuprinse in Programul de guvernare, si dispune masurile necesare pentru 
indeplinirea lor, in conformitate cu competentele si atributiile ce ii revin, potrivit legii; 
c) conduce, prin compartimentele proprii de specialitate, activitatea serviciilor publice 
deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice 
centrale din unitatile administrativ-teritoriale; 
d) actioneaza pentru asigurarea climatului de pace sociala, mentinerea unui contact 
continuu cu toate nivelurile institutionale si sociale, acordand o atentie constanta 
prevenirii tensiunilor sociale; 
e) stabileste, impreuna cu autoritatile administratiei publice locale si judetene, 
prioritatile de dezvoltare teritoriala; 
f) verifica legalitatea actelor administrative adoptate sau emise de autoritatile 
administratiei publice locale si judetene, cu exceptia actelor de gestiune; 
g) asigura, impreuna cu autoritatile si organele abilitate, pregatirea si aducerea la 
indeplinire, in conditiile stabilite prin lege, a masurilor de aparare care nu au caracter 
militar, precum si a celor de protectie civila; 
h) dispune, in calitate de presedinte al Comitetului judetean pentru situatii de urgenta, 
masurile care se impun pentru prevenirea si gestionarea acestora si foloseste, in 
acest sens, sumele special prevazute in bugetul propriu cu aceasta destinatie; 
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i) utilizeaza, in calitate de sef al protectiei civile, fondurile special alocate de la bugetul 
de stat si baza logistica de interventie in situatii de criza, in scopul desfasurarii in bune 
conditii a acestei activitati; 
j) dispune masurile corespunzatoare pentru prevenirea infractiunilor si apararea 
drepturilor si a sigurantei cetatenilor, prin organele legal abilitate; 
k) asigura realizarea planului de masuri pentru integrare europeana si intensificarea 
relatiilor externe; 
l) dispune masuri de aplicare a politicilor nationale hotarate de Guvern si a politicilor 
de integrare europeana; 
m) hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu institutii similare din tara 
si strainatate, in vederea promovarii intereselor comune. 
(2) Prefectul indeplineste si alte atributii prevazute de lege si de celelalte acte 
normative, precum si insarcinarile stabilite de Guvern. 
 

 
Institutia Prefectului 
Instituţia prefectului are, potrivit legii, personalitate juridică, 
patrimoniu şi buget propriu.  
Prefectul acţionează pentru realizarea în judeţ a obiectivelor 
cuprinse în Programul de Guvernare şi prin aparatul propriu de 
specialitate al prefectului dispune, măsurile necesare pentru 
îndeplinirea lor. 
Prefectul conduce serviciile publice deconcentrate ale 
ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice 
centrale organizate în judeţ. 
Capacitatea juridică de drept public a Instituţiei Prefectului se 
exercită în exclusivitate de către Prefect. 
Exercitarea drepturilor şi asumarea obligaţiilor civile ale Prefectului 
se realizează numai de către acesta sau de o altă persoană 
desemnată prin Ordin al Prefectului. Prefectul este ordonator de 
credite. 
 
Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se 
întemeiază pe principiile autonomiei locale, descentralizării 
serviciilor publice, eligibilităţii autorităţiilor administraţiei 
publice locale, legalităţii, colaborării în realizarea administraţiei 
publice locale şi consultării cetăţenilor în problemele locale de 
interes deosebit. 
 
Între Prefect, pe de o parte, şi consiliile municipale, orăşeneşti 
şi comunale, primari, Consiliul judeţean şi preşedintele 
Consiliului judeţean, pe de altă parte, nu există raporturi de 
subordonare. 
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Informarea, consultarea şi 
implicarea cetăţenilor în 
deciziile pe care le iau 

reprezentanţii instituţiilor 
publice sunt necesare şi 

eficiente pentru rezolvarea 
problemelor comunităţii. 

 
III. PARTICIPAREA CETĂŢENILOR LA LUAREA DECIZIILOR 

IN FOLOSUL COMUNITĂŢII 
 

Consilierul local şi cetăţeanul sunt 
doi parteneri care conduc 
comunitatea. Consilierul local din 
comunitatea în care locuim şi-a 
asumat responsabilitatea de a 
încerca să îmbunătăţească, prin 
contribuţia sa la adoptarea 
hotărârilor locale, cursul vieţii 
comunităţii. El trebuie doar 

convins că problema asupra căreia îi atragem atenţia este una 
importantă pentru viaţa acestei comunităti - sau, dacă nu reuşim să-l 
convingem de acest lucru - că este importantă pentru el personal şi 
pentru partidul pentru care va candida, probabil din nou, mai 
devreme sau mai târziu. 
 
Dacă v-aţi făcut curaj şi aţi fixat deja o oră de audienţă, nu uitaţi: 

• Stabiliti-vă cu acurateţe scopul audienţei şi ce anume doriţi să 
obţineţi. Ca atare nu vă risipiţi în detalii şi limitaţi-vă la două 
trei aspecte importante şi, mai ales, relevante. Aduceţi copii 
după documente şi fiţi pregătit să explicaţi foarte pe scurt 
semnificaţia fiecăruia; 

• Anticipaţi contraargumentele şi pregătiţi argumentele 
dumneavoastră, fiţi pregătit să ascultaţi cu atenţie; 

• Fiţi pregătit să vă daţi seama imediat dacă vă poate ajuta sau 
nu; solicitaţi un termen în care să reveniţi după un răspuns; 

• Nu uitaţi că scopul vizitei dumneavoastră este unul de informare. 
Nu puteţi forţa consilierul local să fie de acord cu dumneavoastră.  

 
Cetăţenii pot ţine legătura cu primarul şi consilierii locali telefonic, 
prin scrisori, solicitând acestora audienţe. De asemenea cetăţenii 
pot participa la şedintele Consiliului Local. 
Participarea cetăţenilor la luarea deciziilor într-o democraţie cu 
tradiţie este un proces gradual care presupune parcurgerea unor 
anumite etape. Aceste etape se suprapun peste cele trei nivele de 
participare, ca parte a unui model ideal de implicare a cetăţenilor, 
prezentat în continuare. 
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INFORMAREA 
Este primul nivel al participării, pentru că fără a fi informaţi nu puteţi 
participa. Informarea presupune eforturi atât din partea cetăţenilor, 
cât şi din partea administraţiei locale. Administraţia publică este 
datoare să emită informaţii către cetăţeni privind activitatea şi 
planurile sale şi trebuie să permită, conform L 544/2001, accesul 
liber al cetăţenilor la diverse documente de interes public: planurile 
de urbanism, procesele verbale ale şedinţelor Consiliului, etc. 
Cetăţenii pot recurge la mijloacele de informare oferite de mass 
media sau pot obţine informaţii despre activitatea sau planurile 
administraţiei locale, participând la şedintele Consiliului Local sau 
obţinând informaţiile necesare de la secretariatul Consiliului. 
O metodă de informare care presupune un interes din partea 
ambelor părţi este întâlnirea publică la care participă atât cetăţenii, 
cât şi reprezentanţii cu putere de decizie ai administraţiei publice 
locale. 
 
CONSULTAREA 
Consultarea este acţiunea autorităţilor pentru identificarea 
necesităţilor cetăţenilor, pentru evaluarea priorităţilor unor acţiuni sau 
pentru a colecta idei şi sugestii privind o anumită problemă. 
Consultarea nu pune în discuţie sistemul de decizie, autoritatea 
publică având puterea de decizie şi libertatea de a ţine sau nu 
seama de sugestiile propuse de cetăţenii consultaţi. 
 

Implicare publică în adevăratul înţeles al cuvântului nu este uşor de 
obţinut. În special este dificil să găseşti o secţiune reprezentativă de 
cetăţeni în orice implicare publică. Cetăţenii şi administratorii mai 
degrabă nu au încredere unii în alţii. Pentru a îndepărta această 
neîncredere este nevoie de timp. Evidenţele sugerează că ambele 
părţi deseori suferă de o lipsă de planificare. 
Beneficii ar putea fi realizate dacă procesul de educare ar fi 
completat de succes în acţiuni. Pentru administratori, aceste 
beneficii includ informaţii mai bune despre necesităţile serviciului, 
sentimente mai bune despre propria lor muncă, iar pentru cetăţeni, 
câştigurile includ servicii mai bune pentru necesităţile lor, o birocraţie 
mai responsabilă şi mai accesibilă, sentimente mai bune (pozitive) 
faţă de ei inşişi şi faţă de guvernare. 
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MIC GHID PENTRU IMPLICAREA PUBLICĂ 
 
Adoptarea legii 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de 
interes public şi a legii 52 din 2003 privind transparenţa în procesul 
decizional reprezinta un progres în ceea ce priveşte creşterea 
transparenţei instituţiilor publice locale şi implicit în consolidarea 
democraţiei. 
 
A. Cetăţeanul întreabă, instituţia trebuie să răspundă 
 

Legea 544 din 2001 permite 
oricărei persoane, firme 
private sau organizaţii 
neguvernamentale să ceară 
oricărei instituţii publice 
informaţii de interes public. 

Pentru a uşura accesul la informaţii legiuitorul a prevăzut obligaţia 
fiecărei instituţii publice de a-şi înfiinţa un birou care să fie condus de 
persoane responsabile cu aplicarea legii. 
 
Legea Liberului Acces la Informaţiile de Interes Public  544/2001 

 
Aspecte practice: 
- autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să raspundă în scris 

la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile 
sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, 
în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor 
documentare şi de urgenţa solicitării. 

- în cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea 
informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat 
solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării 
acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile. 

- refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se 
comunică în termen de 5 zile de la primirea solicitărilor. 

- solicitarea şi obţinerea informaţiilor de interes public se pot 
realiza, dacă sunt întrunite condiţiile tehnice necesare, şi în 
format electronic. 

- pentru informaţiile solicitate verbal functionării din cadrul 
compartimentelor de informare şi relatii publice au obligaţia să 

“Dreptul persoanei de a avea 
acces la informaţie de interes 
public nu poate fi îngrădit” 
Art. 31, alin.1, 
Constituţia României
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precizeze condiţiile şi formele în care are loc accesul la 
informaţiile de interes public şi pot furniza pe loc informaţiile 
solicitate. 

- în cazul în care informaţiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, 
persoana este îndrumată să solicite în scris informaţia de interes 
public. 

- împotriva refuzului explicit sau tăcit al angajatului desemnat al 
unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor 
prezentei legi 544/2001 se poate depune reclamaţie la 
conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în 
termen de 30 de zile de la luarea la cunostinţă de către persoana 
lezată. 

- dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte 
întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 
15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile 
de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor 
disciplinare luate împotriva celui vinovat. 

- în cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile 
sale, prevăzute în legea 544/2001, aceasta poate face plângere 
la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază 
teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul 
autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 
30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la articolul 7. 
Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să 
furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească 
daune morale şi/sau patrimoniale. 
 

B. Instituţia propune, cetăţenii îşi dau acordul 
 
Legea Transparenţei în Administraţia Publică Locală 52/2003 
 
Legea 52/2003 a fost adoptată în scopul: 

• de a spori gradul de responsabilitate a administraţiei publice 
faţă de cetăţean, ca beneficiar al deciziei administrative; 

• de a stimula participarea activă a cetăţenilor în procesul de 
luare a deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a 
actelor normative; 

• de a spori gradul de transparenţă la nivelul întregii 
administraţii publice. 
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Cele trei principii care stau la baza Legii 52/2003 sunt: 

• informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra 
problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute 
de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum 
şi asupra proiectelor de acte normative; 

• consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la 
iniţiativa autorităţilor publice, în procesul de elaborare a 
proiectelor de acte normative; 

• participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor 
administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte 
normative. 

 
Aspecte practice ale Legii Transparenţei: 

- anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va 
fi adus la cunoştinţă publicului cu cel puţin 30 de zile înainte 
de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare de către 
autorităţile publice. Anunţul va cuprinde o notă de 
fundamentare, o expunere de motive sau, după caz, un referat 
de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ 
propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum 
şi termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot 
trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de 
recomandare privind proiectul de act normativ; 

- autoritatea publică este obligată să decidă organizarea unei 
întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, 
dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o organizaţie 
neguvernamentală sau de către o autoritate publică; 

- autoritatea publică trebuie să analizeze toate recomandările 
referitoare la proiectul de act normativ în discuţie; 

- anunţul privind sedinţa publică se afişează la sediul autorităţii 
publice, înserat în site-ul propriu şi se transmite către mass-
media, cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurare; 

- şedinţele autorităţilor şi instituţiilor publice care fac obiectul 
legii 52/2003 sunt publice, în condiţiile legii; 

- orice persoană care se consideră vatămată în drepturile sale, 
prevăzute de prezenta lege, poate face plângere în condiţiile 
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. 
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Implicându-se, cetăţeanul are ocazia: 

- să cunoască hotărârile factorilor decizionali şi să le poată evalua  
- să influenţeze deciziile care se iau în structurile de conducere şi 

care ulterior îl afecteaza în mod direct; altfel spus, îşi poate urmări 
interesul, cunoscând şi înţelegând şi interesele celorlalţi 

- să se implice, integreze, să fie acceptat şi ascultat (să îşi satisfacă 
nevoia de autoafirmare) în ţara în care trăieşte 

- sa aparţină unui grup cu care se poate identifica şi care îl poate 
sprijini, să poată avea încredere în acţiunea colectivă a acestui grup 

- să interacţioneze cu ceilalţi cetăţeni, învăţând: să fie mai tolerant, 
să colaboreze cu ceilalţi - fapt ce facilitează succesul personal şi 
colectiv şi, poate cel mai important, încrederea inter-personală 

- să îşi exercite libertatea de opţiune, liberă exprimare şi liberă 
asociere 

- să beneficieze de o mai mare atenţie din partea administraţiei, 
deoarece, aceasta, devine mai responsabilă faţă de cetăţean, ca 
beneficiar direct implicat 

- să evite posibile abuzuri/nedreptăţi pe care, din necunostinţă de 
cauză, le poate permite 

- să îi fie facilitat accesul la diverse resurse publice şi private 
 
Implicarea şi participarea cetăţeanului, oferă administraţiei ocazia: 

- să împărtăşească cu cetăţenii răspunderea pentru deciziile luate 
- să ia hotărâri mai bune, având la dispoziţie şi informaţii de la 

cetăţeni 
- să-i facă pe cetăţeni mai constienţi de nevoile colectivităţii 
- să-i facă pe cetăţeni mai constienţi de dificultatea şi complexitatea 

deciziilor administrative 
- să se bucure de sprijiul cetăţenilor în acţiunile sale 

 
 

Verificaţi-vă banii administraţi de 
Primărie, Consiliu Local, Consiliul 
Judeţean şi Guvern prin ministerele 
sale. Banii publici provin din 
impozitele din salariile obţinute prin 
munca dumneavoastră. Un bun 
gospodar are grijă de felul în care 
sunt cheltuiţi banii în casă, un bun 
cetăţean verifică cum sunt cheltuiţi 
banii publici. 

Nu uitaţi faptul că plătiţi 
funcţionarii publici, primarii 

şi consilierii din banii 
dumneavoastră. Ca plătitor 

al acestor salarii este dreptul 
dumneavoastră să le cereţi 
socoteală de ce fac cât timp 
sunt în funcţia respectivă. 
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 IV. SERVICIUL PUBLIC 
 
Comuna, oraşul sau judeţul înfiinţează pentru satisfacerea unor 
interese generale ale societăţii anumite servicii publice care vin să 
apere teritoriul ţării, bunurile şi viaţa persoanelor fizice şi satisfacerea 
necesităţilor de instruire, educaţie şi cultură ale populaţiei. 
 
Aceste organisme înfăptuiesc anumite atribuţii ale statului modern. 
Astfel statul a înfiinţat Serviciul Public de Legiferare în vederea 
adoptării normelor generale, alcătuit în România din două camere: 
Camera Deputaţilor şi Senatul. Pentru a asigura realizarea atribuţiilor 
statului în domeniul executării hotărârilor judecătoreşti, statul a 
înfiinţat organisme administrative care înfăptuiesc sarcinile puterii 
executive; acestea sunt serviciile publice administrative. 
 
Unul din scopurile statului este acela de a satisface interesele 
generale ale societăţii, fără a urmări obţinerea unui profit şi 
suportând din mijloace băneşti proprii anumite cheltuieli. 
 
DEFINIŢIA SERVICIULUI PUBLIC 

Conform dreptului 
administrativ, ‘’administraţia 
reprezintă totalitatea 
serviciilor publice”, 
iar “serviciul public este 
mijlocul prin care 
administraţia îşi exercită 
activitatea”. 
 

Definiţia dată de prof. Paul Negulescu serviciului public îl prezintă ca    
“un organism administrativ creat de stat, judeţ sau comună, cu o 
competenţă şi puteri determinate, cu mijloace financiare procurate 
din patrimoniul general al administraţiei publice creatoare, pus la 
dispoziţia publicului pentru a satisface în mod regulat şi continuu o 
nevoie cu caracter general, căreia iniţiativa privată nu ar putea să-i 
dea decât o satisfacţie incompletă şi intermitentă”. 

Definim serviciul public ca 
“o activitate desfăşurată de 
o autoritate administrativă 

(organism administrativ) sau 
agent public (de stat/particular) 

în vederea satisfacerii unui 
interes general.” 
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Cu alte cuvinte, serviciul public are ca scop satisfacerea unor nevoi 
generale, proprii unei anumite colectivităţi, a unei cerinţe sociale 
evidente, statul stabilind organizarea unei activităţi necesare 
îndeplinirii acestui scop (prin servicii, autorităţi, instituţii publice, regii 
autonome, agenţi privaţi) şi asigurând mijloacele materiale, 
financiare şi umane. Implică voinţa autorităţilor publice care decid 
care moment şi care modalitate de satisfacere a acestei cerinţe 
sociale se va alege. 
 
Serviciile publice se caracterizează prin aceea că: 
• sunt înfiinţate, organizate şi reorganizate prin lege sau pe baza 

legii de către Parlament, Guvern, Ministere, Consilii locale şi 
Judeţene; 

• se înfiinţează pentru satisfacerea unor interese speciale ale 
membrilor societăţii (de exemplu. MApN şi serviciile sale 
descentralizate: centrele militare judeţene satisfac interesul 
general de apărare a ţării, iar Ministerul Educaţiei Naţionale 
satisface interesul general de educaţie); 

• mijloacele financiare sunt asigurate de la bugetul administraţiei 
centrale sau de la bugetele locale; 

• activitatea lor se desfăşoară la cerere sau din oficiu (de exemplu, 
activitatea Poliţiei se desfăşoară din oficiu dar şi la cererea 
cetăţenilor); 

• activitatea se desfăşoară gratuit (există mici excepţii în care 
anumite servicii publice percep taxe: de exemplu pentru 
eliberarea autorizaţiilor de construcţie); 

• în cadrul lor sunt angajate persoane cu pregătire de specialitate 
(funcţionari publici); 

• funcţionează după un program adus la cunoştinţa publicului; 
• pentru realizarea atribuţiilor lor, serviciile publice adoptă sau emit 

acte normative. 
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În cadrul serviciilor publice care funcţionează sub forma regiilor 
autonome de interes public îndeplinesc atribuţii specifice care 
se deosebesc prin următoarele caracteristici: 
• în timp ce organele administrative publice adoptă sau emit acte 

administrative sau desfăşoară o activitate preponderent 
intelectuală, activitatea regiilor autonome este preponderent 
economică. Fondurile materiale ale regiilor autonome provin din 
activităţi proprii, serviciile publice efectuate de regiile autonome 
desfăşurându-se contra cost; 

• emiterea sau adoptarea de acte normative este mult mai redusă 
în cazul regiilor autonome. 

 
Organizarea şi funcţionarea serviciilor publice are la bază o 
serie de principii: 
• principiul continuităţii: presupune permanenţa serviciului 

public, realizarea acestuia fără întreruperi; 
• principiul adaptabilităţii: se referă la necesitatea adaptării 

serviciului public la schimbările şi exigenţele interesului general; 
• principiul neutralităţii: serviciul public trebuie să satisfacă 

interesul general, fără să favorizeze anumite interese private; 
• principiul egalităţii: rezidă în aceea că toate persoanele 

interesate pot solicita şi beneficia de satisfacerea unei anumite 
nevoi, fără să se facă discriminări. 

Pe lângă acestea sunt necesare respectarea condiţiilor de fond şi de 
formă şi aplicarea unui regim juridic specific serviciilor publice. Se 
ţine cont de tipologia serviciilor publice: servicii publice 
administrative şi servicii publice industriale şi de raporturile 
juridice născute între serviciile publice, pe de o parte, şi 
administraţie, respectiv beneficiarul prestaţiei, de cealaltă parte. 
 
Clasificarea serviciilor publice: 
• după forma de organizare se disting: organe ale administraţiei, 

instituţii publice şi regii autonome de interes public; 
• după obiectul de activitate sunt: servicii publice pentru păstrarea 

ordinii publice şi apărarea ţării, servicii publice fiscale şi 
financiare, servicii publice pentru învăţământ, servicii publice 
pentru asistenţă socială şi igienă, servicii publice pentru artă şi 
cultură şi servicii publice pentru activitatea economică. 
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Servicii publice administrative: 
• servicii culturale şi sportive; 
• servicii de întreţinere a drumurilor; 
• servicii administrative diverse: stare civilă, urbanism, etc; 
• servicii pentru probleme de igienă; 
• servicii pentru educaţie, şcoli, licee, grădiniţe, creşe. 

 
Servicii publice industriale şi comerciale: 
• salubritate, distribuţia apei, canalizare; 
• energie, distribuţia electricităţii, distribuţia gazului; 
• comunicaţii, transporturi publice interne şi interurbane, etc. 
 
 
Există trei modalităţi principale de organizare şi gestionare a 
serviciului public local: 
 

1). Gestiunea directă: (regie) se referă la situaţia în care 
colectivitatea locală, prin autorităţile ei reprezentative, asigură ea 
însăşi serviciul public sau îl transferă unei instituţii publice strâns 
legată de autoritatea administrativă locală. 
 
2). Gestiunea delegată: se referă la cazul în care autoritatea 
administrativă locală încredinţează gestiunea serviciului unor 
întreprinderi exterioare, de obicei particulară. Gestionarea 
serviciului public este delegată pe baza unui contract şi este 
însoţit de un caiet de sarcini în care sunt bine precizate 
obligaţiile ce le revin giranţilor acestui serviciu. 
 
3). Gestiunea semi-delegată: este o gestiune mixtă, serviciul 
fiind exploatat în regie directă, deşi o parte a prestaţiilor sunt 
asigurate de către o întreprindere exterioară. 
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V. Coordonate de contact 

 
Primăria Municipiului Timişoara şi Consiliul Local Timişoara 
 
Adresa: B-dul. C.D. Loga, nr. 1, cod postal 300030 
Tel.: 0256-408.300/408309, Fax: 0256-490.635; 0256-493.019 
e-mail: primariatm@primariatm.ro, Internet: www.primariatm.ro 
 
Servicii publice 
 
Serviciul de Stare Civilă (la sediul Primăriei) 
  
Serviciul de Evidenţă a Persoanelor 

Str. A. Mocioni nr. 8-10, Tel: 0256-402.366, 0256-402.367 
 
Serviciul Public pentru Asistenţă Specială (persoane cu handicap grav) 

Str. Dorobanţilor nr. 11, Timişoara 
 
Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară 

Sediul central: Bd. Regele Carol I, nr. 10, Timişoara 
Tel./Fax: 0256-220.583 

 
- Serviciul de Asistenţă Socială 
B-dul. Regele Carol I, nr. 10, Tel/Fax 0256-220.583 
 
- Distribuţie lapte praf: Str. Simion Bărnuţiu bl. 11 A 

 
- Serviciul pentru Protecţie Socială a Persoanelor Vârstnice 
Calea Sever Bocu, nr. 44 A, Timişoara, Tel. 0256-490.286 şi 0356-413.362 

 
- Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice "Sf. Mihail şi Gavril" 

 
- Centrul de Zi Alzheimer 
Str. Vasile Alecsandri, nr.6, Timişoara, Tel. 0256-434.736 

 
- Serviciul pentru Protecţia Copilului şi Familiei: 
Str. Platanilor nr. 2, Tel./Fax 0256-214.572 

 
- Serviciul pentru Protecţia persoanelor cu Handicap 
Calea Dorobanţilor nr. 11, Timişoara, Tel. 0256-205.465; 0256-225.306 
 

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Banat al Judeţului Timiş 
Str. Înfrăţirii nr. 13, Timişoara 

 
Casa Faenza - centru comunitar pentru copii autişti 

Aleea Sănătăţii nr.15, Timişoara, Tel.: 0356-101.410, Fax: 0356-101.409 
e-mail: casafaenzaTimişoara@yahoo.com 



Coordonate de contact 30 ► 

 
Regii locale Timişoara: 
 
Regia Autonoma Apă şi Canal „AQUATIM” Timişoara 

Str. Gheorghe Lazăr nr.11A, Timişoara 
Tel. centrală: 0256-201.370, Fax: 0256-294.753 
dispecerat central (program non-stop): 201362 
www.aquatim.ro 

 
Regia Autonoma de Transport Timişoara - „RATT” 

B-dul Take Ionescu, nr. 56, Timişoara 
Tel. centrală: 0256-277.700, Fax: 0256-433.354 
e-mail: relatii@ratt.ro 
http://www.ratt.ro 

 
Regia Autonoma „COLTERM” Timişoara 

Str. Piatra Craiului nr. 3, Timişoara 
Tel: 0256-494.133 (dispecerat non-stop) 

 
S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. - „ADP” 

Spl. N. Titulescu nr. 10, Timişoara 
Tel.: 0256-493.393, 0256-494.066, Fax: 0256-200.059 

 
S.C. Drumuri Municipale S.A. Timişoara 

Str. Eternitatii nr. 45, Timişoara 
Tel.: 0256-215.003, Fax. 0256-215.007 
e-mail: sdm@sdm-tm.ro 
http://www.sdm-tm.ro 

 
S.C. „HORTICULTURA” S.A. 

Str. Aleea CFR nr. 66 A, Timişoara 
Tel.: 0256-220.121, Fax: 0256-498.667 
http://www.horticultura.ro 

 
S.C. Piete S.A 

Str. I. Văcărescu nr. 35, Timişoara 
Tel./Fax: 0256-494.482 

 
S.C. „RETIM” Ecologic Service S.A. 

Str. Oituz nr. 3 A, Timişoara 
Tel: 0256-499.537, Fax: 0256-499.499 
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Consiliul Judeţean Timiş 
 
Timişoara, Bd. Revolutiei din 1989 nr. 17, judeţul Timiş,  
Tel: 0256-406.300, 406.400, 406.500, Fax: 0256-406.306, 406.675  
e-mail: cjt@cjtimiş.ro, Internet: http://www.cjtimiş.ro 
 
 
Instituţii aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Timiş 
 
Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş 

Str. Ungureanu nr.1, Tel. 0256-430.533, 0256-435.158 
 
Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timiş 

B-dul. Revolutiei din 1989 nr. 17, Timişoara, Tel.: 0256-498.734 
  
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

P-ta Regina Maria nr. 3, tel. 0256-490.281, 0256-494.030 
 
Direcţia pentru Administrarea Drumurilor şi Podurilor Judeţene Timiş 

B-dul. Revolutiei din 1989 nr. 17, Timişoara, Tel.: 0256-498.734 
 
Direcţia de Prestări Servicii Timiş 

Str. C.D. Loga nr. 54, Tel.: 0256-241.539 
Calea Şagului nr. 140 A 
Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 7, Tel.: 0256-494.142 

 
 
Instituţii finantaţe din venituri proprii 
 
Agenţia de Dezvoltare Economico-Socială Timiş - ADETIM 
Bd. Revolutiei din 1989 nr. 17, Timişoara, Tel.: 0256-494.131, Fax: 0256-494.596 
e-mail: office@adetim.ro 
 
 
Instituţii speciale finanţate parţial de Consiliul Judeţean Timiş 
 
Centrul Militar Judeţean Timişoara 

Str. 1 Mai nr. 1 A, Tel.: 0256-204.549, 0256-204.517 
 

Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă „Banat” al Judeţului Timiş 
Timişoara, str.Infratirii nr.13, Tel.: 981, 982, 112, 434870; 
Fax: 0256-430.615 
 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara 
B-dul. Prof. Dr. Iosif Bulbuca nr. 156, Tel.: 0256-463.001, Fax: 0256-465.397 
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Prefectura Judeţului Timiş 
 
B-dul Revoluţiei din 1989 nr. 17 A 
Telefoane: 0256-493.667, 493.668, 493.652, Fax: 0256-493.132, 493.131 
Telefonul cetăţeanului: 0256-490.295 
E-mail: contact@prefecturatimis.ro, Internet: www.prefecturatimis.ro 
 
 

Servicii comunitare 
 

- Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a 
vehiculelor al judeţului Timiş 

Str. Circumvalaţiunii nr. 6, Timişoara 
Biroul Înmatriculare şi Evidenţa Vehiculelor Rutiere, Tel.: 0256-402.356 
Biroul Examinari, Tel. 0256-402.354 
Biroul Regim Permise de Conducere, Tel.: 0256-402.355 

 
- Serviciul public comunitar regim pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor 
simple 

Timişoara Str. Calea Aradului nr. 56 
Biroul pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, 
Tel.: 0256-402.353 

 
 

Servicii publice deconcentrate 
 
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Timiş 

B-dul Republicii nr. 11 
Tel.: 0256-294.231, 294.627, 294.628, 294.234 
Fax: 0256-294.234 
e-mail: office@ajofm.banat.ro 

 
Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Timişoara 

B-dul Mihai Viteazul nr. 32 
Tel.: 0256-491.795 
Fax: 0256-491.795 
e-mail: office@arpmv5.ro 

 
Agenţia Locală de Protecţie a Mediului Timişoara 

B-dul Mihai Viteazul nr. 32 
Tel.: 0256-491.844, 0256-491.845 
Fax: 0256-491.844 
e-mail: office@apmtm.ro 

 
Comisariatul Regional Timiş al Gărzii Naţionale de Mediu 

B-dul Mihai Viteazul nr. 32 
Tel.: 0256-219.892 
Fax: 0256-293.587 
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Comisariatul Judeţean Timiş al Gărzii Naţionale de Mediu 

B-dul Mihai Viteazul nr. 32 
Tel.: 0256-219.892 
Fax: 0256-219.892 

 
Autoritatea Rutieră Română - Agenţia Timiş 

Str. G. Coşbuc nr. 5 
Tel.: 0256-436771 
Fax: 0256-434.464 

 
Casa Judeţeană de Pensii Timiş 

Str. A. Şaguna bl. U6 
Tel.: 0256-308.050, 0256-308.080, 0256-308.081 
Fax: 0256-308.082 
e-mail: cjp_tm@mail.dnttm.ro 

 
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Timiş 

Str. Gh. Bariţiu nr. 11 
Tel.: 0256-490.990, 0256-490.991, 0256-202.006 
Fax: 0256-293.627 

 
Compartimentul de Inspecţie Teritorială de Resurse Minerale Timişoara 

Str. Popa Şapcă nr. 2, et. I 
Tel./Fax: 0256-204.995 

 
Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a Judeţului Timiş 

B-dul Revoluţiei din 1989 nr. 17, et. III 
Tel.: 0256-493.659, 0256-493.661 
Fax: 0256-493.659 

 
Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Timiş 

B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 25 
Tel.: 0256-494.680, 0256-494.681, 0256-494.682 
Fax: 0256-494.667 
e-mail: dspj.timis@lasting.ro 

 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş 

B-dul Revoluţiei din 1989 nr. 15A 
Tel.: 0256-499.334, 0256-499.335 
Fax: 0256-498.145, 0256-499.332 
e-mail: info.adm@dgfptm.ro 

 
Direcţia Regională de Statistică Timiş 

Str. V. Babeş nr. 14 
Tel.: 0256-493669, 493.688 
Fax: 0256-493.664 
e-mail: timis@djs.insse.ro 
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Garda Financiară - Comisariatul Regional Timiş 

B-dul Revoluţiei din 1989 nr. 15 A 
Tel.: 0256-498.143 
Fax: 0256-498.143 

 
Direcţia de Tineret Timiş 

Str. Iohann Gutenberg nr. 2 
Tel./Fax: 0256-498.968 

 
Direcţia Regională de Metrologie Legală Timişoara 

Str. Crizantemelor nr. 64 
Tel.: 0256-201.298 
Fax: 0256-294.086 
e-mail: drmltm@mail.dnttm.ro 

 
Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie Timiş 

Str. Florimund Mercy nr. 2 
Tel.: 0256-432.779, 0256-430.820, 0256-430.841 
Fax: 0256-433963 
e-mail: dmss@rdslink.ro 

 
Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Timiş 

P-ta Libertăţii nr. 1 
Tel.: 0256-220.944, 0256-220.948 
Fax: 0256-220921 
e-mail: dgaia@mail.dnttm.ro 

 
Centrul Judeţean de Consultanţă Agricolă Timiş 

P-ta Libertăţii nr. 1 
Tel.: 0256-220947 
Fax: 0256-220947 

 
Direcţia pentru Sport a Judeţului Timiş 

Str. E. Ungureanu nr. 17 
Tel.: 0256-295372, 295373, 204649 
Fax: 0256-494399 
e-mail: dtsj_timis@yahoo.com 

 
Directia Regionala Vamală Timiş 

Str. Lidia nr. 89, bl. 45 D 
Tel.: 0256-206602, 220154, 225612 
Fax: 0256-491190 

 
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Timiş 

B-dul Take Ionescu nr. 46 
Tel.: 0256-402.000, 402.101, 402.008, 204.649 
Fax: 0256-490677 
e-mail: office@poltim.ro 
Pagina web: www.poltim.ro 
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Direcţia Poliţiei de Frontieră Timişoara 

Calea Lipovei nr. 11-13 
Tel.: 0256-445.405 
Fax: 0256-306.341 

 
Centrul Militar Zonal Timiş 

Str. 1 Mai nr. 1A 
Tel.: 0256-447.201 
Fax: 0256-217.091 

 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "BANAT" al Judeţului Timiş 

Str. Infrăţirii nr. 13 
Tel.: 981, 0256-434.870, 434.871, 433.261 
Fax: 0256-435.875 

 
Serviciul de Evidenţă Informatizată a Persoanei Timiş 

Calea Aradului nr. 56 
Tel.: 0256-402.353 
Fax: 0256-227.445 

 
Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş 

Str. Sever Bocu nr. 11-13 
Tel./Fax cabinet: 0256-306357; Tel.: 0256-306.340 
Tel./Fax dispecerat: 0256-200.293 
e-mail: ijpf.timis@mai.gov.ro 

 
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş 

B-dul C.D.Loga nr. 3 
Tel.: 0256-305.799, 0256-305.750, 0256-305.752 
Fax: 0256-490.429, 0256-490.430 
E-mail: isjtim@mail.dnttm.ro 

 
Inspectoratul Teritorial in Construcţii Timişoara 

Str. Romulus nr. 60 
Tel.: 0256-497700, 0256-292.623, 0256-294.429 
Fax: 0256-498.271 
e-mail: ict@mail.dnttm.ro 

 
Inspectoratul Judeţean in Construcţii Timişoara 

Str. Romulus nr. 60 
Tel.: 0256-497700, 0256-292.623, 0256-294.429 
Fax: 0256-498.271 
e-mail: ict@mail.dnttm.ro 

 
Inspectoratul de Concurenţă Timiş 

B-dul Revolutiei din 1989 nr. 15 A 
Tel.: 0256-292.730 
Fax: 0256-498.147 
e-mail: emil.semenea.tm@mailfinante.ofc.ro 
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Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timişoara 

P-ta Libertăţii nr. 1 
Tel.: 0256-201.089, 0256-292.734 
Fax: 0256-201.377 
e-mail: ojcgctm@hotmail.com şi ojcgctimis@artelecom.net 

 
Oficiul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Timiş 

Str. Circumvalaţiunii nr. 6 
Tel.: 0256-422.790, 0256-295.000 
Fax: 0256-443.287 
e-mail: ojpctimis@anpc.ro 

 
Oficiul de Mobilizare a Economiei şi Pregătirea Teritoriului pentru Apărare Timiş 

B-dul Revoluţiei din 1989 nr. 17, et. III 
Tel.: 0256-493.650 
Fax: 0256-493.650 

 
Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Timişoara 

Str. M. Kogălniceanu nr. 6 
Tel.: 0256-294.897 
Fax: 0256-205.511 

 
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş 

Str. Negoiu nr. 4 
Tel.: 0256-463.540 
Tel./Fax: 0256-204.911 
e-mail: dsvtimis@xnet.ro 

 
Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiş 

Splaiul N. Titulescu nr. 12 
Tel.: 0256-491.698, 0256-498.169, 0256-498.770 
Fax: 0256-491.698 
e-mail: itm_tm@rdstm.ro 

 
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipienţilor sub Presiune şi 
Instalaţiilor de Ridicat Timiş 

Str. Iohann Gutembeg nr. 2 
Tel./Fax: 0256- 498.968 
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VI. ANEXE - componenţă şi structură instituţii 

 
Conducerea Primăriei Municipiului Timişoara 

  

Gheorghe Ciuhandu, Primar 
Dorel Borza, Viceprimar 
Adrian Orza, Viceprimar 
Ioan Cojocari, Secretar al Consiliului Local 

 
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Timişoara 
 
Comisia 1 -  pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe 

Adriana Blaj - preşedinte 
Silviu Sarafolean - secretar 
Horea Băcanu - membru 
Eugenia Tonenchi - membru 
Vasi Călin Vasile - membru 

   

Comisia 2 - pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu 
Bogdan Achimescu - preşedinte 
Constantin Catană - secretar 
Ovidiu Ciuhandu - membru 
Sorin Grindeanu - membru 
Smaranda Popa-Radovan - membru 

  

Comisia 3 - pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi 
comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale 

Valentin Moldovan - preşedinte 
Sorin Karagena - secretar 
Daniel Craşovan - membru 
Cornel Mistor - membru 
Adrian Păşcuţă - membru 
 

Comisia 4 - pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile 
omului şi probleme ale minorităţilor 

Rodica Vlad - preşedinte 
Lelica Crişan - secretar 
Petrişor Petre - membru 
Corado Toader - membru 
Dumitru Ţucu - membru 
 

Comisia 5 -  pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, 
turism, ecologie, sport şi culte 

Sergiu Ştirbu - preşedinte 
Pavel Ţepeneu - secretar 
Aurel Avram Jecu - membru 
Florică Bârsăşteanu - membru 
Daniel Ursu Beniamin - membru 
Florica Puşcaş - membru 
Radu Ţoancă - membru 
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Conducerea Consiliului Judeţean Timiş 

  

Constantin Ostaficiuc, Preşedinte 
Liviu Borha, Vicepreşedinte 
Marius Popovici, Vicepreşedinte 
Petrişor Nădăştean, Secretar General 

 
Comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Timiş 
  

A. Comisia Economică 
Viorel Sasca - preşedinte 
Dan Bara - secretar 
Nelu Balaş - membru 
Titu Bojin - membru 
Liviu Grui - membru 
Tiberiu Lelescu - membru 
Cantemir Pîrva - membru 

  

B. Comisia de Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Lucrări Publice 
Ionel Patrichi - preşedinte 
Alin Popoviciu - secretar 
Constantin Mihnea - membru 
Ştefan Pace - membru 
Mărioara Ardelean - membru 
Marcel Mihoc - membru 

   

C. Comisia pentru Cultură, Învăţământ, Tineret şi Sport (post preşedinte vacant) 
Octavian Sandu - secretar 
Daniel Deac - membru 
Alexandru Factor - membru 
Ştefania Stegăroiu - membru 

   

D. Comisia pentru Sănătate şi Protecţie Socială 
Ioan Naşleu - preşedinte 
Mariana Eftimie - secretar 
Vasile Cârnu - membru 
Rodica Cinca - membru 
Traian Stancu - membru 

   

E. Comisia pentru Administraţie Publică Locală 
Cătălin Tiuch - preşedinte 
Ioan Bucătariu - secretar 
Relu Babii - membru 
Eugen Milutinovici - membru 
Cornel Lera - membru 

   

F. Comisia pentru Relaţii şi Cooperare Interregională 
Ionel Ţuţac - preşedinte 
Cătălin Ghelbere - secretar 
Valeria Minciu - membru 
Gheorghe Popa - membru 
Vasile Rotărescu - membru 
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Conducerea Instituţiei Prefectului judetul Timiş 
 

Ovidiu Drăgănescu, Prefect 
Zoltan Marossy, Subprefect 
Alexandru Chirilă, Subprefect 

 
Directii şi servicii ale Prefecturii Timiş 
 

Direcţia pentru Integrare Europeană, Dezvoltare Economică şi 
Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate 
 
Direcţia pentru Verificarea Legalităţii Actelor şi Contencios Administrativ 
 
Serviciul Financiar Contabil, Resurse Umane şi Administrativ 
 
Consilier pe problemele etniei rrome 
 
Servicii comunitare 

- Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi 
înmatriculare a vehiculelor al judeţului Timiş 

- Serviciul public comunitar regim pentru eliberarea şi evidenţa 
paşapoartelor simple 
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Organizaţii neguvernamentale 

  
Biroul de Consiliere pentru 
Cetăţeni Timişoara (BCC) 
este un serviciu de interes 
public care răspunde nevoii 
de informare şi consiliere a 
cetăţenilor, astfel încât 
aceştia să aibă acces sporit 
la informaţii privind drepturile 
şi îndatoririle lor, să 
beneficieze de consiliere în 
identificarea posibilelor căi 
de rezolvare a unor probleme 
cu care se confruntă şi de 
ghidare în utilizarea 
serviciilor publice.  Biroul 

este finanţat de Uniunea Europeană prin programul Phare.                  
BCC Timişoara este un proiect realizat de Federaţia Asociaţiilor de 
Locatari Timişoara în parteneriat cu autorităţi publice locale             
(Primăria Municipiului Timişoara şi Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială Timiş) care a devenit un serviciu public care funcţionează 
independent de finanţare. 
 
Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Timişoara este independent de 
acestea, oferind două tipuri de servicii în funcţie de cerinţele 
solicitantului: 
• informare – reglementări legale, unde trebuie să se adreseze 

solicitantul, informaţii utile despre programul de lucru şi 
formularistica specifică; 

• consiliere – solicitantul este ajutat să ia o decizie referitoare la 
modalitatea de rezolvare a problemei sale, expunându-i-se toate 
posibilităţile de acţiune şi consecinţele acestora. 

 
BCC Timişoara nu rezolvă problemele în locul cetăţenilor, ci oferă 
alternative din care aceştia pot alege soluţia dorită. Acest tip de servicii 
nu se materializează în ajutor material sau financiar, însă ajută oamenii 
să afle unde şi cum îşi pot rezolva problemele. Munca de informare şi 
consiliere constă în a spune oamenilor ce pot ei să facă, nu ceea ce 
cred consilierii ca ar trebui să facă. 
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Dincolo de relaţia cu cetăţenii, BCC Timişoara interacţionează cu 
instituţii locale sau naţionale, mass-media şi sectorul neguvernamental. 
Aceste relaţii sunt necesare pe de o parte pentru a satisface în mod 
obiectiv şi corect cerinţele cetăţenilor de informare şi consiliere şi pe de 
altă parte pentru a oferi autorităţilor informaţii utile în vederea 
îmbunătăţirii serviciilor lor. Apariţia şi dezvoltarea în România a unui 
serviciu de informare şi consiliere independent, este o consecinţă 
firească a perioadei de tranziţie, fiind o resursă de dezvoltare a 
capitalului civic al societăţii. 
Pe termen mediu şi lung se aşteaptă ca experienţa acumulată de BCC 
Timişoara să ducă la dezvoltarea unor canale şi modalităţi prin care 
cetăţenii să poată contribui în procesul decizional, în special în domeniul 
politicilor publice. 
 
Prin serviciile oferite, Biroul îşi propune două obiective principale, şi 
anume: 
• să ofere informaţii şi consiliere publicului pentru ca oamenii să nu fie 

lezaţi ca urmare a lipsei de cunoştinţe sau de înţelegere a propriilor 
drepturi şi responsabilităţi civile sau a serviciilor la care pot apela 

• să utilizeze informaţiile câştigate în procesul de informare şi 
consiliere a publicului pentru a influenţa dezvoltarea politicilor şi 
serviciilor, atât la nivel local, cât şi la nivel naţional 

  
Principiile consilierii în cadrul BCC Timişoara 
 
Accesul la informaţie şi consiliere este un drept al cetăţenilor într-o 
societate democratică, modernă şi complexă. Într-o astfel de societate 
oamenii au nevoie de consiliere imparţială bazată pe o bună informare 
asupra problemelor personale şi sociale şi au dreptul de acces la o 
corectă informare pentru a-şi exercita drepturile civile şi a acţiona ca un 
cetăţean de drept. 
Activitatea de informare şi consiliere în cadrul Biroului de Consiliere 
pentru Cetăţeni Timişoara are la bază patru principii funcţionale, care îi 
conferă caracterul de maximă accesibilitate pentru orice membru al 
comunităţii în care funcţionează. 
 
1. INDEPENDENŢĂ faţă de interesele politice, religioase, de afaceri sau 
de orice alt fel. Această structură instituţională este independentă atât 
faţă de autorităţile publice locale sau centrale, cât şi faţă de ONG-ul care 
o iniţiază, nefiind motivată în activitatea sa de interese financiare, 
materiale sau de altă natură. 
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2. IMPARŢIALITATE. BCC îşi oferă serviciile tuturor cetăţenilor, 
indiferent de clasa socială sau nivelul cultural, religie, rasă, culoare, sex, 
situaţie financiară, etnie, orientare sexuală etc. 
 
3. GRATUITATE. Caracterul deschis, direct, imparţial al acestui serviciu, 
este completat de acordarea gratuită a serviciilor. Absenţa taxelor 
elimină astfel un obstacol şi permite accesul unor largi pături sociale la 
serviciile de informare şi consiliere. 
 
4. CONFIDENŢIALITATE. Consilierul are obligaţia să păstreze 
confidenţialitatea informaţiilor împărtăşite de către cetăţenii care i se 
adresează, să nu dezvăluie nimănui în afara Biroului detaliile personale 
ale solicitanţilor, în nici o circumstanţă, decât dacă solicitantul îşi dă 
acordul personal şi doreşte să-şi spună problema şi altcuiva. Exceptate 
sunt doar acele informaţii care se referă la acţiuni ce constituie 
infracţiune în România, conform Codului Penal. 
  
BCC oferă informare şi consiliere în 12 domenii de larg interes public. 
- sănătate 
- asistenţă socială 
- asigurări sociale 
- raporturi de muncă 

- protecţia consumatorului 
- drepturi şi obligaţii civile 
- procedura notarială 
- protecţia copilului 

- învăţământ 
- regimul proprietăţii 
- impozite şi taxe 
- servicii publice 

 
De la înfiinţarea sa în luna iunie 2002 până în luna mai 2006 de serviciile 
BCC Timişoara au beneficiat peste 7000 de cetăţeni din Timişoara şi 
localităţile Lugoj, Făget, Deta, Ghiroda, Dumbrăviţa şi Şag . De serviciile 
BCC Timişoara au mai beneficiat şi instituţii ale administraţiei publice 
locale. Prin influenţarea politicilor publice la nivelul Municipiului 
Timişoara de activitatea BCC Timişoara au beneficiat indirect şi ceilalţi 
membrii ai comunităţii locale. 
  
 
Coordonate de contact: 
Str. Braşov nr. 8, judeţul Timiş, Timişoara 
Tel./Fax: 0256-201.237, e-mail: falt@mail.dnttm.ro,  Internet: www.falt.ro 
 
Program cu publicul: 
luni, miercuri: 9.00 - 13.00, 16.00 - 20.00 
marţi, joi: 9.00 – 14.00 
vineri: 9.00 - 13.00, 
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Misiunea Asociaţiei Pro 
Democraţia (APD) este 
întărirea democraţiei în 
România prin stimularea 
participării civice.  

 
• Clubul APD Timişoara este o filială a Asociaţiei Pro Democraţia. 

Aceasta este o organizaţie neguvernamentală, non-profit şi 
nepartizană din punct de vedere politic. 

• Asociaţia Pro Democraţia s-a înfiinţat în anul 1990, are un pronunţat 
caracter civic şi acţionează la nivel naţional prin intermediul unei 
reţele de 29 de cluburi (filiale) în care activează peste 900 de 
cetăţeni (voluntari şi membri). 

• Clubul APD Timişoara s-a constituit in 1990, iar începând din anul 
2002 funcţionează ca Centru Regional de Resurse pentru cluburile 
Asociaţiei Pro Democraţia din judeţele: Arad, Caraş-Severin, 
Hunedoara şi Timiş. 

 
Ariile de interes ale Asociaţiei Pro Democraţia 

• relaţia dintre alegători şi aleşi; 
• procesul electoral; 
• educaţia civică; 
• participarea cetaţenilor la procesul de elaborare a politicilor publice; 
• instituţiile publice din perspectiva transparenţei procesului 

decizional; 
• controlul societăţii civile asupra instituţiilor statului; 
• drepturile omului. 

 
Principii de funcţionare ale Asociaţiei: 

Nonpartizanatul politic 
În activităţile sale Asociaţia Pro Democraţia nu favorizează nici 
un fel de ideologie politică, partid, candidat, formaţiune politică 
sau coaliţie a acestora; 

Voluntariatul 
Activităţile din cadrul programelor Asociaţiei sunt desfăşurate în 
mod preponderent în regim de voluntariat de către membrii 
Asociaţiei sau persoane ce se alătura acesteia pentru realizarea 
unui anumit program; 

Autonomia cluburilor şi repartizarea puterii de decizie pe regiuni, 
judeţe şi cluburi. 
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