
  
 

  

Nr. înreg.  74236/2022 

Către 

 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

 

Domnului ministru Cseke Attila 

 

Stimate domnule ministru! 

 

Pentru a veni în sprijinul autorităților administrației publice locale vă supunem 
atenției Dvs. o propunere de modificare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu modificările ulterioare după cum 
urmează : 

 
1. modificarea articolului 108 și articolului 349 a Ordonanței de Urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 ; 
 
Vă transmitem atașat și un tabel cu propunerile noastre cu modificările pe text și 

justificarea acestor modificări. 

Pe această cale apelăm la Dvs. cu rugămintea de a ne susține în promovarea 

propunerilor de mai sus în cadrul procesului de prezentare și aprobare a modificărilor 

legislative. 

 

Cu deosebit respect, 

Borboly Csaba 
 
Miercurea Ciuc, 25 ianuarie 2022 

 

 

 



  
 

  

 

Amendamente Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare 

Propuneri cu privire la modificarea/completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019 

Text inițial Propunere amendament Justificare 

 

Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019  

ART. 108 

Administrarea domeniului 
public şi privat al unităţilor 
administrativ-teritoriale 

Consiliile locale şi consiliile 
judeţene hotărăsc, în 
condiţiile prevăzute în partea 
a V-a a prezentului cod, ca 
bunurile ce aparţin domeniului 
public sau privat, local sau 
judeţean, după caz, să fie: 

(…) 

d) date în folosinţă gratuită 
instituţiilor de utilitate 
publică; 

 

ART. 349 

Conţinutul actului prin care se 
realizează darea în folosinţă 
gratuită 

Hotărârea Guvernului sau a 
consiliului judeţean, respectiv 
a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti sau a 
consiliului local al comunei, al 
oraşului sau al municipiului, 
după caz, prin care se aprobă 

 

Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019  

 

ART. 108 

Administrarea domeniului 
public şi privat al unităţilor 
administrativ-teritoriale 

Consiliile locale şi consiliile 
judeţene hotărăsc, în 
condiţiile prevăzute în partea 
a V-a a prezentului cod, ca 
bunurile ce aparţin domeniului 
public sau privat, local sau 
judeţean, după caz, să fie: 

(…) 

d) date în folosinţă gratuită 
instituţiilor de utilitate 
publică sau instituțiilor 
publice; 

 

ART. 349 

Conţinutul actului prin care se 
realizează darea în folosinţă 
gratuită 

Hotărârea Guvernului sau a 
consiliului judeţean, respectiv 
a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti sau a 

Propunerea de modificare a litei (d) 
din articolul 108 și a literei (f) din 
articolul 349 are în vedere lărgirea 
sferei beneficiarelor incluzând și 
instituțiile pulice.  

 

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.  



  
 

  

darea în folosinţă gratuită va 
cuprinde următoarele: 

(...) 

f) obligaţiile instituţiei de 
utilitate publică beneficiară; 

 

consiliului local al comunei, al 
oraşului sau al municipiului, 
după caz, prin care se aprobă 
darea în folosinţă gratuită va 
cuprinde următoarele: 

(...) 

f) obligaţiile instituţiei de 
utilitate publică beneficiară 
sau ale instituției publice 
beneficiare;" 
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