Actele autorităților administrației publice
locale
Extras din legea administrației publice actualizate
Capitolul VIII Actele autorităților administrației publice locale
Articolul 195 Limba oficială și folosirea limbii minorităților naționale
(1) În raporturile dintre cetățeni și autoritățile administrației publice locale se folosește limba
română.
(2) În unitățile administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând unei minorități naționale au
o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, stabilit la ultimul recensământ, în raporturile
lor cu autoritățile administrației publice locale, cu aparatul de specialitate și organismele
subordonate acestora, aceștia se pot adresa, oral sau în scris, și în limba minorității naționale
respective și primesc răspunsul atât în limba română, cât și în limba minorității naționale
respective.
(3) În scopul exercitării dreptului prevăzut la alin. (2), autoritățile publice și entitățile prevăzute
la art. 94 au obligația să pună la dispoziția cetățenilor aparținând unei minorități naționale
formulare și texte administrative de uz curent în format bilingv, respectiv în limba română și în
limba minorității naționale.
(4) Lista formularelor și a tipurilor de texte administrative de uz curent, care se utilizează
conform alin. (3), se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Departamentului
pentru Relații Interetnice elaborată în colaborare cu Institutul pentru Studierea Problemelor
Minorităților Naționale, cu avizul ministerelor cu atribuții în domeniul administrației publice,
finanțe publice și afaceri interne.
(5) În condițiile prevăzute la alin. (2), în posturile care au atribuții privind relații cu publicul sunt
încadrate și persoane care cunosc limba minorității naționale respective.
(6) Autoritățile administrației publice locale asigură inscripționarea denumirii localităților și a
instituțiilor publice de sub autoritatea lor, precum și afișarea anunțurilor de interes public atât
în limba română, cât și în limba minorității naționale respective, în condițiile prevăzute la alin.
(2).

(7) Actele oficiale se întocmesc în mod obligatoriu în limba română, sub sancțiunea nulității.
Articolul 196 Tipurile de acte administrative
(1) În exercitarea atribuțiilor ce le revin, autoritățile administrației publice locale adoptă sau
emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmează: a)
consiliul local și consiliul județean adoptă hotărâri; b) primarul și președintele consiliului
județean emit dispoziții.
(2) În organizarea executării sau executării în concret a legii, autoritățile deliberative și cele
executive adoptă, emit sau încheie, după caz, și alte acte juridice prin care se nasc, se
modifică sau se sting drepturi și obligații.
Articolul 197 Comunicarea și aducerea la cunoștință a actelor administrative
(1) Secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunică actele
administrative prevăzute la art. 196 alin. (1) prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data
adoptării, respectiv emiterii.
(2) Hotărârile consiliului local se comunică primarului.
(3) Comunicarea, însoțită de eventualele obiecții motivate cu privire la legalitate, se face în
scris de către secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și se
înregistrează într-un registru special destinat acestui scop.
(4) Hotărârile și dispozițiile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin
grija secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
(5) Hotărârile și dispozițiile, documentele și informațiile financiare, precum și alte documente
prevăzute de lege se publică, pentru informare, în format electronic și în monitorul oficial local
care se organizează potrivit procedurii prevăzute în anexa nr. 1.
Articolul 198 Actele administrative cu caracter normativ
(1) Hotărârile și dispozițiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la
cunoștință publică.
(2) Aducerea la cunoștință publică a hotărârilor și a dispozițiilor cu caracter normativ se face în
termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.

(3) În unitățile administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând unei minorități naționale au
o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, stabilit la ultimul recensământ, hotărârile cu
caracter normativ se aduc la cunoștință publică atât în limba română, cât și în limba minorității
respective.
Articolul 199 Actele administrative cu caracter individual
(1) Comunicarea hotărârilor și dispozițiilor cu caracter individual către persoanele cărora li se
adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.
(2) Hotărârile și dispozițiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării
către persoanele cărora li se adresează.
(3) În unitățile administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând unei minorități naționale au
o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, stabilit la ultimul recensământ, hotărârile cu
caracter individual se comunică, la cerere, și în limba minorității respective. Articolul 200
Verificarea legalității actelor administrativeDispozițiile primarului, hotărârile consiliului local și
hotărârile consiliului județean sunt supuse controlului de legalitate exercitat de către prefect
conform prevederilor art. 255.
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