
 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

Secţiunea 1 

 

Titlul proiectului de act normativ 

 

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 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 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

2.1 Sursa proiectului de act normativ  

 Proiectul de act normativ este elaborat de Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației, urmare solicitării formulate prin adresa nr. 753/15.02.2022 de către Uniunea 

Națională a Consiliilor Județene . 

2.2 Descrierea situaţiei actuale  

Reglementarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare 

intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice este realizată prin Hotărârea 

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, cu modificările și 

completările ulterioare. 

De-a lungul timpului, legislația aferentă serviciilor comunitare de utilități publice a suferit 

numeroase modificări și completări care au condus la situația actuală, caracterizată de 

neconcordanțe între prevederile Hotărârii 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, cu modificările și completările ulterioare, și cele ale Legii 

serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare.  

De asemenea, multe dintre prevederile Hotărârii nr. 855/2008 trebuie corelate cu prevederile 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare.  



2.3 Schimbări preconizate  

Raportat la obiectul reglementării, proiectul de act normativ vizează modificarea și completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 855 din 13 august 2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a 

statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile 

de utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare, astfel: 

1. Introducerea unei noi surse de finanțare a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară: finanţări 

anuale din bugetul judeţului sau din alte surse, în condiţiile legii care reglementează finanţele 

publice locale, în cadrul unor programe de dezvoltare județene sau locale, inclusiv finanţări din 

bugetul propriu al unităţii administrativ-teritoriale; 

2. Corelarea cu Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, pentru 

ca asociațiile de dezvoltare intercomunitară să poată desfășura activități economice.  

4. Corelarea cu prevederile art. 10 alin. (11) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice 

nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la retragerea din 

ADI. Astfel, unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare 

intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice care au delegat împreună gestiunea 

de utilităţi publice către acelaşi operator/operator regional, se pot retrage din asociaţia de 

dezvoltare inercomunitară înainte de data expirării contractelor de delegare a gestiunii serviciilor 

numai cu acordul majorităţii celorlalte unităţi administrativ-teritoriale membre, exprimat prin 

hotărâri ale autorităţilor deliberative ale acestora, precum şi cu acordul scris al entităţilor 

finanţatoare, în situaţia în care beneficiază de proiecte de investiţii cofinanţate din fonduri 

europene, şi numai după plata despăgubirilor prevăzute în contractele de delegare a gestiunii 

serviciilor sau, după caz, în statutul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop 

serviciile de utilităţi publice. 

5. Stabilirea unor măsuri pentru situația în care un asociat nu avizează documentațiile de 

atribuire în vederea organizării procedurilor de licitație pentru delegarea serviciilor, nu aprobă 

contractul de delegare ce urmează să fie încheiat cu operatorul desemnat sau se retrage unilateral 

din acest contract (indiferent că retragerea are loc înainte sau după intrarea în vigoare a 

respectivului contract de delegare). Astfel, acesta va fi exclus din Asociație, iar președintele 

Asociației va convoca adunarea generală în cel mult 30 de zile de la data la care s-a luat 

cunoștință despre respectiva situație. Adunarea generală va hotărî excluderea din Asociație, va 

analiza consecințele excluderii și modificările ce se impun la contractele de delegare (în special 

cu privire la investiții), în conformitate cu prevederile contractelor de delegare respective, și va 

hotărî modificarea corespunzătoare a statutului și a actului constitutiv al Asociației, precum și 

cuantumul despăgubirilor datorate. 

6. Stabilirea sumelor pe care orice membru care se retrage sau este exclus din Asociaţie este 

obligat să le plătească. Astfel, au fost introduse două noi categorii, referitoare la prejudiciul creat 

membrilor asociați generat de creșterea costurilor de operare în sarcina acestora prin 

retragere/excludere, precum și la sumele impuse cu titlu de penalități/despăgubiri/daune/obligație 

de restituire de către entităţile finanţatoare, în situaţia în care beneficiază/au beneficiat de 

proiecte de investiţii cofinanţate din fonduri europene. 

7. Introducerea unei prevederi conform căreia Adunarea generală, organul de conducere al 

Asociației, să fie format din toți primarii de municipii, orașe și comune, respectiv președintele 

consiliului județean, aceștia fiind reprezentantii de drept ai unităților administrativ-teritoriale 

membre. 

Primarii pot delega calitatea lor de reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale în adunările 

generale viceprimarilor, administratorilor publici, precum şi oricăror alte persoane din aparatul 

de specialitate al primarului sau din cadrul unei instituţii publice de interes local. 

Preşedintele consiliului judeţean poate delega calitatea sa de reprezentant de drept în adunările 



generale unuia dintre vicepreşedinţii consiliului judeţean, secretarului general al judeţului, 

administratorului public, precum şi oricăror alte persoane din cadrul aparatului de specialitate 

propriu sau din cadrul unei instituţii publice de interes judeţean. 

Primarii şi, respectiv, preşedinţii consiliilor judeţene, îşi pot delega calitatea de reprezentant în 

adunarea generală a asociaţiei, prin dispoziţie. 

8. Introducerea posibilității ca Adunarea generală a Asociației să poată aproba fuziunea, în 

condiţiile legii, cu alte asociații de dezvoltare intercomunitară, în baza hotărârilor autorităţilor 

deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, cu respectarea principiilor prevăzute 

la art. 6 din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv 

principiile autonomiei locale şi descentralizării serviciilor publice. Această prevedere are ca scop 

facilitarea fuziunii operatorilor regionali ai serviciilor de utilităţi publice. 

9.  Introducerea prevederii conform căreia există posibilitatea organizării unor sedințe 

extraordinare pentru situații în care adoptarea deciziilor trebuie organizată imediat pentru a 

proteja sănătatea populației și a mediului. 

10. Stabilirea modalității în care se iau deciziile la nivelul Adunarii generale. Astfel, pentru a fi 

valabile, hotărârile adunării generale a Asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la 

art. 16 alin. (2) lit. a) -h) și lit. j) -l) si alin. (3) din HG nr. 855/2008, cu modificările și 

completările ulterioare, se iau în prezența a jumatate plus unu din numărul asociaților și cu 

majoritatea voturilor asociaților prezenți. Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, 

adunarea generală a Asociaţiei se convoacă pentru o dată ulterioară, care nu poate fi mai târziu 

de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare 

adunarea generală a Asociaţiei este valabil întrunită indiferent de numărul de membri prezenţi, 

iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor asociaţilor prezenţi. 

De asemenea, pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociației adoptate în 

exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (3) (indicate la acele litere care prevăd atribuţii 

pentru a căror exercitare nu este necesar un mandat special prealabil, conform art. 10 alin. (5) din 

Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare), precum și în oricare 

alte situații nespecificate în mod expres, se iau în prezența a jumatate plus unu din numărul 

asociaților și cu majoritatea voturilor asociaților prezenți. Dacă la prima convocare cvorumul nu 

este îndeplinit, adunarea generală a Asociaţiei se convoacă pentru o dată ulterioară, care nu poate 

fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua 

convocare adunarea generală a Asociaţiei este valabil întrunită indiferent de numărul de membri 

prezenţi, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor asociaţilor prezenţi.  

De asemenea, a fost stabilit și un termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, 

perioadă în care asociațiile de dezvoltare intercomunitară trebuie să modifice în mod 

corespunzător actul constitutiv și statutul, în conformitate cu modificările și completările aduse 

prin prezenta hotărâre. 

2.4  Alte informaţii  

Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic 

3.1 Descrierea generală a beneficiilor și costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare 

a actului normativ  

Prin adoptarea proiectului de act normativ se va asigura corelarea între prevederile Legii 

serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare și cele ale Hotărârii 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, cu modificările și completările ulterioare.  

De asemenea, se va asigura și corelarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 cu 

prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare. 

3.2 Impactul macroeconomic 

3.2.1 Impactul asupra principalilor indicatori macroeconomici 

a) impactul asupra volumului producţiei de bunuri şi servicii; 

b) impactul asupra nivelului preţurilor; 

c) impactul asupra volumului importurilor şi exporturilor; 

d) impactul asupra ratei de ocupare a forţei de muncă şi asupra ratei şomajului; 

e) impactul asupra evoluției inflației 

 

Nu au fost identificate informații în acest sens. 

3.2.2 Impactul asupra mediului concurențial si domeniul ajutoarelor de stat 

Nu au fost identificate informații în acest sens. 

3.3 Impactul asupra mediului de afaceri 

Nu este cazul. 

3.4 Impactul social 

Nu este cazul. 

3.5 Impactul asupra mediului înconjurător 

Nu este cazul. 

3.6 Impactul asupra inovării și digitalizării 

Nu este cazul. 

3.7 Impactul asupra dezvoltării durabile 

Nu este cazul 

 

3.8 Alte informații 

Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 4-a 

 Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,  atât pe termen scurt,  

pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

         - în mii lei (RON) - 

 

Secțiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul 

curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani) 

- în mii lei (RON) - 

Indicatori 
Anul 

curen

t 
Următorii patru ani 

Media pe cinci 

ani  



1 2 3 4 5 6 7 

4.1 Modificări ale veniturilor 

bugetare, plus/minus, din care: 
      

a) buget de stat, din acesta: 

i. impozit pe profit 

ii. impozit pe venit 

      

b) bugete locale 

i. impozit pe profit 
      

c) bugetul asigurărilor sociale de 

stat: 

i. contribuții de asigurări 

      

d) alte tipuri de venituri  

(se va menționa natura acestora) 
      

4.2 Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, plus/minus, din care: 
      

a) buget de stat, din acesta: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri și servicii 

      

b) bugete locale: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri și servicii 

 

      

c) bugetul asigurărilor sociale de 

stat: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri și servicii 

      

d) alte tipuri de cheltuieli 

(se va menționa natura acestora) 
      

4.3 Impact financiar, plus/minus, 

din care: 

a) buget de stat 

      

b) bugete locale       

4.4 Propuneri pentru acoperirea 

creșterii cheltuielilor bugetare 
      

4.5 Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 
      

4.6 Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor și/sau cheltuielilor 

bugetare 

      

4.7 Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea 

cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente: 

a) fișa financiară prevăzută la art.15 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare, însoțită de ipotezele și metodologia de calcul utilizată; 

b) declarație conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele şi 

prioritățile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală şi cu 

plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară. 

 

Nu este cazul. 

 

4.8 Alte informații  



Nu este cazul 

 

Secțiunea a 5-a: 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare 

 

5.1  Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ 

a) acte normative ce vor fi modificate sau abrogate ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act 

normativ; 

b) acte normative subsecvente ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții. 

 Nu este cazul. 

5.2 Impactul asupra legislației in domeniul achizițiilor publice 

 Nu este cazul. 

5.3 Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația UE (în cazul proiectelor ce transpun 

sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE).  

5.3.1. Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE 

a) tipul, titlul, numărul și data directivei UE ale cărei cerințe sunt transpuse de proiectul de act 

normativ; 

b) obiectivele directivei UE; 

c) tipul de transpunere a directivei UE în cauză, precizându-se dacă transpunerea este totală sau 

parțială (în situația transpunerii parțiale, se vor preciza termenul și modalitatea de transpunere 

totală); 

d) termenele-limită pentru transpunerea directivelor UE vizate - termenul-limită pentru adoptarea 

proiectului de act normativ și justificarea acestui termen. 

5.3.2 Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative UE.   

a) justificarea necesității adoptării măsurilor incluse în proiect în vederea aplicării actului legislativ 

UE; 

b) tipul, titlul, numărul și data actului legislativ UE pentru care se creează cadrul de aplicare. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.4 Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene - se va indica jurisprudența instanțelor UE 

incidentă în domeniul reglementat prin proiectul de act normativ cu menționarea interpretărilor 

Curții, relevante pentru transpunerea sau implementarea prevederilor legale respective, cu 

menționarea interpretărilor relevante ale Curții. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.5 Alte acte normative  şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente asumate 

(se face referire la un anume acord, rezoluţie sau recomandare internaţională ori la alt document al 

unei organizaţii internaţionale. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. 6. Alte informaţii   

Nu au fost identificate. 

 

 

 



 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

 

6.1 Informații privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative 

a) menționarea expresă dacă proiectul de act normativ este exceptat de la procedura de consultare 

publică; 

b) indicarea motivelor neaplicării procedurii de participare la elaborarea actelor normative potrivit 

art. 6 și art.7, alin. 13) din Legea nr. 52/2003  privind transparența decizională în administrația 

publică: 

• date privind activități comerciale sau financiare, publicarea acestora aducând atingere principiului 

concurenței loiale; 

• procedura de urgență utilizată, conform legii. 

 

Nu este cazul 

6.2 Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de 

cercetare și alte organisme implicate.  

Au fost consultate prin adresă scrisă, următoarele organizații:  

- Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară din Domeniul Apei (FADIDA) 

- Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI) 

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București–Ilfov 

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECO Sibiu; 

- Asociația Română a Apei, care a formulat punct de vedere prin adresa nr. 458/20.04.2022. 

  Organizațiile cu care a avut loc consultarea au fost alese în considerarea activității desfășurate și a 

experienței dobândite cu privire la organizarea și funcționarea asociațiilor de dezvoltare 

intercomunitară. 

6.3 Informații despre consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în 

situația în care proiectul de act normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în condițiile 

Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale 

autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normativ 

a) descrierea rezultatelor consultărilor derulate.  

 

Proiectul se supune consultării structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale  

În urma consultării structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a 

structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte 

normative, au rezultat următoarele concluzii: 

.............................................................................. 

 

6.4 Informații privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin 

acte normative  

Se vor prezenta alăturat instrumentului de prezentare și motivare eventuale avize/puncte de 

vedere/opinii emise de organisme consultative care au atribuții cu privire la analiza și formularea de 

recomandări asupra proiectelor de acte normative și instrumentelor de prezentare și motivare aferente 

dintr-un anumit domeniu sau în contextul aplicării politicii pentru o reglementare mai bună. 

Nu este cazul 



6.5 Informații privind avizarea de către:  

a) Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Suprem de Apărare a Țârii  

c) Consiliul Economic și Social  

d) Consiliul Concurenței  

e) Curtea de Conturi 

Proiectul de act normativ va fi transmis Consiliului Legislativ în vederea avizării. 

Proiectul de act normativ necesită avizul Consiliului Concurenței. 

6.6 Alte informaţii   

Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 7-a: 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 

 

7.1  Informarea societății civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ 

a) data publicării anunțului referitor la participarea in elaborarea actului normativ; 

b) data până la care s-au putut transmite recomandări scrise; 

c) în cazul în care nu au fost primite observații ca urmare a publicării anunțului sau solicitări de 

organizare a unor dezbateri publice, se va menționa acest lucru. 

 

Au fost îndeplinite procedurile privind transparenţa decizională în administraţia publică potrivit 

Legii nr. 52/2003. 

Proiectul a fost postat pe pagina: ..................... pentru respectarea art. 7 alin. (1) din Regulamentul 

privind procedurile, la nivelul Guvernului pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de 

documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în 

vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009. 

În urma procesului de consultare, au rezultat următoarele propuneri și observații: 

.... 

7.2 Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ , precum și efectele asupra sănătății și securității 

cetățenilor sau diversității biologice. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

7.3 Alte informaţii   

Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 8-a: 

Măsuri privind implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului de act normativ 

 

8.1 Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ.  

a) necesitatea înființării unor noi organisme în cadrul administrației publice centrale şi/sau locale; 

b) necesitatea extinderea competențelor instituțiilor existente. 

 



Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

8.2 Monitorizarea și evaluarea implementării proiectului de act normativ.  

a) se va preciza dacă există deja un sistem de monitorizare cu privire la aspectele reglementate prin 

proiectul de act normativ și se va descrie pe scurt; 

b) descrierea modalității în care se va monitoriza impactul proiectului de act normativ; 

c) enumerarea indicatorilor care vor fi monitorizați în scopul evaluării rezultatelor proiectului de act 

normativ. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

8.3 Alte informații   

 Nu au fost identificate.                  

 

Pentru considerentele de mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre a Guvernului 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului 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, care, în forma prezentată, a fost avizat de ministerele interesate, 

pe care îl supunem spre aprobare. 

MINISTRUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAȚIEI  

CSEKE Attila 

 

AVIZĂM FAVORABIL: 
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