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 1. STRUCTURA TEZEI DE DOCTORAT 

 Prezenta lucrare a fost structurată în două părți: Partea I intitulată „Asociațiile de 

dezvoltare intercomunitară. Fundamente teoretice” și Partea a II – a în care s-a analizat 

„Conceptul de intercomunalitate la nivelul unor state europene”, în final fiind realizat un 

studiu aprofundat asupra modelului britanic.  

 Partea I cuprinde 3 capitole: Capitolul I  „Asociațiile de dezvoltare 

intercomunitară. Introducere, evoluție, subiecți ai asocierii, Capitolul II „Asocierile 

dintre autoritățile publice element distinct față de asociațiile de dezvoltare 

intercomunitară” și Capitolul III „Regimul juridic al asociațiilor de dezvoltare 

intercomunitară”, în acest ultim capitol, fiind analizate mai multe asociațiile de 

dezvoltare intercomunitară, de la momentul constituirii și până la dizolvare (noțiuni 

generale, subiecții asociațiilor de dezvoltare intercomunitară - unitățile administrativ-

teritoriale -, constituirea unei asociații de dezvoltare intercomunitară, organizarea şi 

funcţionarea unei asociații de dezvoltare intercomunitară, dizolvarea și lichidarea 

asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, asociațiile de dezvoltare intercomunitară în 

legislația românească).  

 Partea a II-a cuprinde 2 capitole: Capitolul I „Intercomunalitatea la nivelul unor 

state europene”, în cadrul căruia au fost analizate zonele metropolitane și Capitolul II 

„modelul britanic asupra structurilor asociative de la nivel local”, unde s-a realizat un 

studiu asupra structurilor similare cu asociațiile de dezvoltarea intercomunitară, 

denumite „combined authorities” (autorități combinate), în special asupra Greater 

Manchester Combined Authority.  

 În finalul lucrării, au fost trase concluziile cercetării. De asemenea, teza cuprinde 

două anexe: Anexa I prin care am realizat o cercetare asupra problemelor întâlnite în 

practică folosind metoda interviului și Anexa II ce cuprinde un proiect legislativ privind 

asociațiile de dezvoltare intercomunitară. 

 

  2. MOTIVELE PENTRU CARE A FOST ALEASĂ ACEASTĂ TEMĂ 

 

  În prezent, în interiorul statelor se observă o tendință tot mai accentuată de 

expansiune teritorială a zonelor urbane, astfel încât tot mai multe localități mici ajung să 

fie integrate de către localitățile mai mari, învecinate.   



  Observăm un transfer de populație dinspre localitățile mari, spre localitățile mici 

atunci când discutăm despre reședința localnicilor, în schimb, în ceea ce privește locul de 

muncă al acestora, transferul operează în sens invers.  

  Toate aceste aspecte pun în discuție vechile delimitări administrativ-teritoriale, 

mai ales în contextul în care, persoanele care locuiesc în localități scufundate în aria 

localităților mai mari, nu consideră că aparțin unei comunități diferite.  

  Spre exemplu, o persoană care locuiește în Pipera, dar lucrează în Floreasca, nu 

are cum să considere că face parte dintr-o comunitate diferită față de o altă persoană care 

locuiește în Drumul Taberei și lucrează în același loc. Totuși, din punct de vedere juridic, 

persoana care locuiește în Drumul Taberei, și care se află la 8 km de Floreasca, va face 

parte din unitatea administrativ-teritorială a Municipiului București, în timp ce persoana 

care locuiește în Pipera, și care se află la 2 km de Floreasca, va face parte din unitatea 

adminstrativ-teritorială Voluntari. 

  Asemenea situații au generat mari probleme în practică și au pus administrația 

publică locală în dificultate. În România sunt multe exemple de comune care s-au 

dezvoltat conjunctural, prin dezvoltarea orașului de lângă ele, însă locuitorii acestor 

comune sunt în realitate consumatori de servicii publice ai localității mai mari. Un astfel 

de exemplu îl constituie localitatea Florești, de lângă Municipiul Cluj-Napoca. În ultimii 

ani, Municipiul Cluj-Napoca a cunoscut o creștere exponențială datorată inclusiv unei 

administrații publice locale bune. Tendința în marile orașe este ca zonele rezidențiale noi 

să se dezvolte în proximitatea orașului, însă această dezvoltare este dificil a fi făcută de la 

zero, fără infrastructură, motiv pentru care exodul de populație și dezvoltarea se vor 

realiza în comunele de lângă oraș, în acele locuri existând deja o minimă infrastructură. 

Aceste situații pun în dificultate atât administrația publică locală a comunei, dar și pe cea 

a orașului. Din perspectiva administrației publice locale a comunei, aceasta se va 

confrunta cu lipsa serviciilor publice locale. Totodată, va fi nevoită să își reconfigureze 

planul de urbanism, să facă investiții în infrastructură și să își mărească personalul. În 

schimb, administrația publică locală a orașului va fi pusă în dificultate întrucât veniturile 

din taxe și impozite locale vor scădea, cu toate că persoanele celor care vor fi prezenți în 

oraș zilnic, va crește.   

  Revenind la exemplul celor doi locuitori care lucrează în Floreasca, însă unul 

locuiește în Drumul Taberei și altul în Pipera, cele două persoane vor beneficia de servicii 

publice diferite, vor plati taxe în locuri diferite și vor avea administrații diferite, deși în 



practică ele se consideră ca făcând parte din aceeași comunitate, fapt ce va da naștere unor 

așteptări comune.  

  Cu o altă situație se confruntă orașul Kansas City care istoric aparține de statul 

Kansas, însă dezvoltarea industrială și comercială a orașului s-a făcut pe aria teritorială a 

statului Missouri.   

  Cu o situație similară se confruntă orașul Galați, care s-a dezvoltat înspre orașul 

Brăila, astfel cartierul Cantemir, deși de facto face parte din orașul Galați, el se află pe aria 

teritorială a Județului Brăila.   

  În aceste condiții, la nivelul întregii lumi, au apărut diverse propuneri pentru a 

pune în acord aspectele de ordin juridic cu cele de ordin faptic.    

  Din acest motiv, în ultimii 20 de ani, asistăm la o reală revoluție administrativă 

urbană, aspect declanșat de această „minimigrație” a populației, ce a dat naștere 

conceptului de intercomunalitate (intercomunitate).   

  S-a arătat că o persoană poate să locuiască într-o localitate, să lucreze în alta și să 

caute activități recreaționale în alt oraș, toate acestea petrecându-se în interiorul aceleiași 

regiuni. Astfel, persoana respectivă nu mai percepe localitățile ca fiind separate, ci le vede 

ca pe un întreg, considerând că serviciile publice oferite trebuie să fie uniforme și la un 

nivel compatibil cu mobilitatea sa. 

 Din aceste motive, s-au căutat soluții pentru realizarea unor structuri juridice care 

să acopere deficiențele ce ar rezulta din lipsa de uniformitate a serviciilor publice pe care 

le accesează aceste persoane. Soluția care se pare că a căpătat suficientă forță încât să se 

impună, a constituit-o înființarea zonelor metropolitane. 

 Astfel, s-a pus întrebarea dacă zona metropolitană este în fapt o contopire a 

vechilor unități administrativ-teritoriale, rezultând o nouă structură administrativă, sau, 

din contră, reprezintă o structură diferită ce permite menținerea unui grad mai mare de 

independență a comunităților ce o constituie. 

 În aceste condiții, actualele asocieri dintre comunități sunt în realitate o asociere a 

administrațiilor publice și nu asocieri ale oamenilor ce formează comunitățile. În fapt, 

oamenii din cadrul mai multor unități administrativ-teritoriale percep că fac parte dintr-

o comunitate unică și nu din mai multe comunități ce sunt delimitate de structuri 

administrativ-teritoriale. Spre exemplu, locuitorii orașelor Otopeni, Voluntari, 

Pantelimon, Chiajna, Mogoșoaia împreună cu cei din Municipiul București, consideră că 

fac parte din aceeași comunitate. Mai mult, nici măcar criteriul apartenenței nu mai 

reprezintă un argument întrucât, în realitate, aceste orașe limitrofe  s-au dezvoltat mai 



ales, prin transferul de populație venit dinspre Municipiul București, aspect normal și 

des întâlnit în toate zonele din jurul marilor orașe.  

 Putem afirma că în realitate, comunitățile s-au unificat și au început să se comporte 

ca o singură comunitate, cu mult înainte ca autoritățile publice să se comporte astfel. În 

aceste condiții, în mod normal, așteptările comunității față de autoritățile publice locale 

sunt similare, însă, în prezent serviciile publice sunt gestionate în mod diferit, în funcție 

de autoritatea care le are în gestiune. Acest aspect crează dezechilibre în interiorul 

comunității.  

 Din aceste motive, asocierea unităților administrativ-teritoriale în structuri 

metropolitane pare a fi un pas natural, însă soluțiile găsite de state sunt diferite. În 

România, structurile de acest fel poartă denumirea de asociații de dezvoltare 

intercomunitară.  

 

 3. CE ÎȘI PROPUNE LUCRAREA? 

 

 Astfel, prezenta lucrare își propune să facă o analiză a soluției adoptate în 

România, să observe dacă aceasta și-a atins obiectivele și, totodată, prin comparație cu 

soluțiile oferite de alte state, să ofere o propunere de lege ferenda.    

  

 PREMISA  

 

 În cadrul cercetării am pornit de la premisa, ce ulterior mi-a fost confirmată, 

potrivit căreia asociațiile de dezvoltare intercomunitară sunt mai degrabă nefuncționale în 

România, cu toate că, există cadrul normativ pentru implementarea acestora.  

 

 CONCLUZIA 

 

 În consecință, concluzia ce ar urma să reiasă de aici, ar fi aceea că, la ora actuală, 

cadrul normativ1 este tocmai cel care atrage în mare măsură, nefuncționalitatea 

asociațiilor de dezvoltare intercomunitară.  

                                                           
1  Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 , Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006 , Legea finanţelor 

publice locale nr. 273/2006, Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii 

şi fundaţii, H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de 

dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, O.M. Justiţiei nr. 954/2000 pentru 

aprobarea Regulamentului privind organizarea Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrul federaţiilor şi Registrul 

naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, 



 IPOTEZA DE LUCRU 

 

 În aceste condiții, ipoteza de lucru a fost reprezentată de incompatibilitatea 

cadrului normativ cu necesitățile reale ale destinatarilor acestor structuri asociative.  

 

 OBIECTIVUL MAJOR 

 

 Din acest motiv, obiectivul major pe care ni l-am propus, a fost acela de a identifica, 

în urma analizei efectuate asupra cadrului normativ din România, problemele ce pot 

atrage o astfel de incompatibilitate. 

 

 METODOLOGIE 

 

 Metodologia folosită pentru atingerea obiectivului a implicat efectuarea unor 

analize atât la nivel conceptual, cât și la nivel legislativ. Având în vedere că asociațiile de 

dezvoltare intercomunitară sunt reglementate la nivel legislativ în mai multe acte 

normative, am urmărit să realizăm o cercetare ce respectă modelul de analiză al oricărei 

instituții juridice. 

În acest sens, am cules informații relevante din toate actele normative ce cuprind 

prevederi ce se referă la asociațiile de dezvoltare intercomunitară și le-am inserat în 

următoarea structură logico-juridică: noțiuni generale, subiecții care pot forma aceste 

structuri, constituirea unei asociații de dezvoltare intercomunitară, organizarea şi 

funcţionarea unei asociații de dezvoltare intercomunitară, dizolvarea și lichidarea 

asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, o analiză asupra modelelor europene 

relevante și o aprofundare a celui mai de succes model ce are în vedere structurile 

asociative de acest fel, pentru ca în final, să observăm concluziile cercetării. 

 De asemenea, am realizat două anexe. Prima anexă cuprinde interviuri cu factorii 

de decizie implicați în implementarea asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, cu 

ajutorul cărora am observat că aspectele cercetate la nivel teoretic sunt confirmate de 

                                                           
Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor , Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, Legea 

241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, 

Legea nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic, Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 

public şi privat de interes local, Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, O.U.G. nr. 27/2017 pentru adoptarea 

unor măsuri fiscal-bugetare, O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 

de programare 2014-2020, O.U.G. nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale. 



practică. Cea de-a doua anexă reprezintă o propunere legislativă ce are, pe de-o parte, 

rolul de a propune un act normativ unic pentru asociațiile de dezvoltare intercomunitară, 

și pe de altă parte, rolul de a le transforma în structuri funcționale care să permită 

rezolvarea unor probleme mai vechi ale administrației publice locale, cum este cea a 

descentralizării excesive sau cea a realizării unor proiecte de infrastructură de legătură 

între comunitățile apropiate.    

  

 FINALITATEA CERCETĂRII 

 

 În aceste condiții, cercetarea regimului juridic al zonelor metropolitane în general, 

respectiv al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară din România în particular, 

reprezintă o preocupare de maximă importanță din punct de vedere al dreptului 

administrativ întrucât, spre deosebire de alte cercetări sau de alte domenii, ne aflăm în 

punctul în care, din păcate, suntem nevoiți să realizăm studiul și să găsim soluții asupra 

unor situații care deja s-au consumat. Într-un limbaj mai puțin academic, putem spune că 

situația de fapt a surprins administrațiile publice locale care nu au găsit soluții la 

expansiunea și mobilitatea teritorială a proprilor comunități.   

 Astfel, cercetarea noastră are un dublu scop. În primul rând, este o lucrare care 

studiază în mod exclusiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară, realizând o cercetare ce 

respectă standardele de analiză ale oricărei instituții juridice.  

 În al doilea rând, în baza cercetării realizate, propunem o soluție legislativă nouă, 

împrumutând elemente din sistemul în care aceste structuri au cunoscut cea mai eficientă 

și cea mai puternică dezvoltare, cu scopul de a depăși toate problemele semnalate în 

cadrul acestei lucrări. 

 

  

 4.  CONCLUZIILE STUDIULUI 

 Rezultatele cercetării sunt conforme obiectivelor și pot fi sintetizate în câteva 

concluzii generale.  

 În primul rând, cu privire la calitatea cadrului normativ, trebuie să semnalăm că 

acesta nu este unitar, motiv pentru care implementarea acestor structuri a fost foarte 

dificil de realizat. Totodată acesta este mult prea complex, motiv pentru care în practică 

există diferențe substanțiale de interpretare a legilor. De asemenea, cadrul normativ 

cuprinde prevederi contradictorii sau definiții diferite ale acelorași concepte. 



 În al doilea rând, cu privire la viziunea de ansamblu urmărită de legiuitorul român 

prin reglementarea asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, trebuie trase și câteva 

concluzii. Cadrul normativ este mult prea protecționist și nepermisiv, în condițiile în care 

aceste structuri sunt în fapt niște organisme de drept privat, aspect de asemenea 

discutabil. Mai mult, cadrul normativ nu este adaptat nevoilor reale ale beneficiarilor și 

nu oferă soluții reale, transformând actualele asociații de dezvoltare intercomunitară în 

structuri predestinate eșecului. Totodată, cadrul normativ nu respectă tendințele 

legislative ce privesc structurile metropolitane existente în state precum Franța, Anglia, 

Italia sau Germania.   

 Din aceste motive, am propus în Anexa nr. 2 a tezei, un proiect de act normativ 

care reprezenta soluția tuturor problemelor semnalate în lucrarea noastră.  

 În final, se impune să menționăm că, la momentul redactării prezentei lucrări, 

Codul Administrativ a fost trimis spre promulgare, ulterior a fost sesizată Curtea 

Constituțională care l-a declarat neconstituțional, apoi a fost adoptat prin ordonanță de 

urgență și în prezent a fost sesizată din nou Curtea Constituțională, motiv pentru care 

suntem de părere că sunt șanse mari ca actualul cadru normativ să fie puternic modificat, 

aspect pe care l-am arătat în analiza noastră. Mai mult, reglementarea asociațiilor de 

dezvoltare intercomunitară în Codul administrativ nu rezolvă niciuna dintre problemele 

semnalate în cercetarea noastră.  

 


