
  
 

  

Ikt.szám                /                2020. 

 

Kelemen Hunor Szövetségi elnök úr figyelmébe 

 

Benedek Zakariás RMDSZ Frakcióvezető úr figyelmébe 

Cseke Attila RMDSZ Frakcióvezető úr figyelmébe 

 

 

Tisztelt Szövetségi elnök úr, 

Tisztelt Frakcióvezető urak, 

 

A helyi közigazgatásról szóló 215/2001-es Törvény hatályon kívül helyezésével több 

esetben is megkérdőjeleződött a Helyi Közigazgatási egységek javainak, vagyonának, 

épületeinek, stb. ingyenes használatba illetve adminisztrálásba adása mivel az 57/2019-

es Közigazgatási kódex, rendelkezései nem minden esetben támogatják ezt 

egyértelműen. 

A nem egyértelmű/egybehangzó jogi kérdésnek megoldása érdekében csatolva küldöm 

az 57/2019-es Sürgősségi Kormányrendeletet érintő módosító javaslatunkat és arra 

kérem önöket, hogy szíveskedjenek segíteni a javaslat előterjesztésében és 

fenntartásában. 

 

 

Tisztelettel, 

Borboly Csaba 

 

 Csíkszereda, 2020. december 15. 
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

La Ordonanța de urgență a Guvernului nr.    /2020 pentru modificarea Ordonanței de 

urgență nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ 

Secțiunea 1. Titlul prezentului act normativ 

Ordonanță de urgență pentru modificarea Ordonanței de urgență nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ 

1. Descrierea situației actuale 

Prin intrarea în vigoare a Codului adminsitrativ, după adoptarea Ordonanței de 

urgență a guvernlui nr. 57/2019, s-au modificat unele prevederi legale care vizează 

posibilitățile consiliilor locale și județene de a atribui în folosință gratuită sau de a da 

în administrare unele bunuri aparținând domeniului public sau privat al unității 

administrativ-teritoriale. Modificările legislative au restrâns sfera beneficiarelor în 

ceea ce privește aceste modalități de întrebuințare a domeniului public și privat. De 

aceea consiliile locale/județene nu mai pot atribui în folosință gratuită bunuri 

apaținând domeniului public decât instituțiilor de utilitate publică. Unele beneficiari ai 

dreptului de folosință gratuită au ajuns într-o situație destul de dificilă datorită 

modificării. În această ordine de idei ar fi benefică o lărgire a sferei beneficiarelor 

dreptului la folosință gratuită. De asemenea, s-a restrâns și sfera entităților la care se 

poate da în administrare bunurile proprietate publică și privată a unităților 

adminsitrativ-teritoriale. În contextul actual bunurile aparținând domeniului public sau 

privat al unităților administrativ-teritoriale pot fi date în administrare doar instituțiilor 

publice și regiilor autonome din subordine. De aceea ar fi binevenită și lărgirea sferei 

entităților la care se poate da în administrare bunurile proprietate publică și privată. 

2. Schimbări preconizate 

Prin modificarea art. 108 și 349 în sensul lărgirii sferei beneficiarelor incluzând 

și instituțiile pulice se dorește evitarea situațiilor când sumele de bani circulă practic 

dintr-un ”buzunar” al statului în celălalt ”buzunar” al statului. Astfel unele instituții 

publice pot fi beneficiari ai dreptului de folosință gratuită, într-un fel asemănător cum 

era reglementat în Legea 215/2001 a administrației publice locale și în Legea 213/1998 

privind proprietatea publică. În ceea ce privește darea în administrare, există instituții 

publice sau regii autonome care nu sunt subordonate autorităților administrației 

publice locale în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea. Ar fi inechitabil ca 

aceste instituții publice sau regii autonome să nu beneficieze de posibilitatea de a le fi 

date în administrare bunurile proprietate publică sau privată a unităților administrativ-

teritoriale. 

3. Alte informații. Nu este cazul 



ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  Nr. ……/2020 din ……………… 2020 

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 57 din 2019 privind Codul 

administrativ 

 

 

 

În temeiul art. 115. alin. 4 din Constituția României, Guvernul României adoptă 

prezenta ordonanţă de urgenţă. 

 

    ART. I  

 

Ordonanța de urgență nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, se modifică după cum 

urmează: 

 

  

1. La articolul 108, literele a) și d) se modifică și vor avea următorul conținut: 

 

” a) date în administrarea instituțiilor publice și regiilor autonome; 

(…) 

  d) date în folosință gratuită instituțiilor de utilitate publică sau instituțiilor publice;” 

 

 

2. La articolul 300, alineatul (1) se modifică și va avea următorul conținut: 

 

    ” (1) Autoritățile administrației publice centrale și locale, instituțiile publice și regiile 

autonome au următoarele drepturi și obligații:”  

 

 

3. La articolul 349, litera f) se modifică și va avea următorul conținut: 

 

    ”f) obligațiile instituției de utilitate publică sau ale instituției publice beneficiare;" 
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