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Articolul 77 

Regulile procesului de descentralizare 

(1) Guvernul, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale 

transferă competenţe autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul comunelor, 

oraşelor, municipiilor sau judeţelor, după caz, respectând principiul subsidiarităţii şi criteriul 

ariei geografice a beneficiarilor, potrivit căruia transferul competenţei privind furnizarea unui 

serviciu public se face către acel nivel al administraţiei publice locale care corespunde cel mai 

bine ariei geografice a beneficiarilor. 

(2) Transferul competenţei se realizează prin lege şi este fundamentat pe analize de impact şi 

ale unor sisteme de indicatori de monitorizare, elaborate de către ministere şi celelalte organe 

de specialitate ale administraţiei publice centrale, în colaborare cu ministerul coordonator al 

procesului de descentralizare şi cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice 

locale. 
(3) În situaţia prevăzută la alin. (1), dacă în cadrul serviciului public respectiv există baze de 

date la nivel naţional, acestea rămân în proprietatea publică sau privată a statului şi în 

administrarea Guvernului, ministerelor sau a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei 

publice centrale, după caz, care au transferat competenţele, pentru competenţele exercitate de 

autorităţile administraţiei publice centrale. Pentru competenţele transferate autorităţilor 

administraţiei publice locale, bazele de date aferente serviciului public respectiv rămân în 

proprietatea statului, iar autorităţile administraţiei publice locale, cărora le-au fost transferate 

competenţele, au atribuţii de introducere, actualizare, exploatare şi valorificare a datelor. 

Autorităţile administraţiei publice centrale sunt obligate să asigure accesul la respectivele baze 

de date autorităţilor publice centrale şi locale cu respectarea prevederilor legale. 

(4) Metodologiile privind introducerea, actualizarea, exploatarea şi valorificarea datelor de 
către autorităţile administraţiei publice locale a bazelor de date prevăzute la alin. (3) se 

reglementează prin acte administrative ale conducătorilor ministerelor sau ale celorlalte organe 

de specialitate ale administraţiei publice centrale, după caz, care au transferat competenţele. 

(5) Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, care nu au 

organizate structuri subordonate în teritoriu sau servicii publice deconcentrate, în colaborare 

cu ministerul coordonator al procesului de descentralizare şi cu unităţile administrativ-

teritoriale, pot organiza faze-pilot în vederea testării şi evaluării impactului soluţiilor propuse 

pentru descentralizarea competenţelor pe care le exercită în prezent. 

(6) Pentru competenţele propuse a fi descentralizate, care sunt exercitate de structuri 

deconcentrate sau subordonate ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale 

administraţiei publice centrale, organizate la nivel local, nu se organizează faze-pilot. 
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