
 

 

 

 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

privind descentralizarea unor servicii publice 
deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale 
administraţiei publice centrale către autorităţile administraţiei 
publice locale 

 
Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 
Art. 1. - Serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi 

ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale prevăzute 
în anexă se descentralizează către autorităţile administraţiei publice 
locale. 
 

Art. 2. - Serviciile publice prevăzute la art. 1 se transferă 
din subordinea ministerelor şi ale celorlalte organe ale 
administraţiei publice centrale şi conducerea prefecţilor în 
subordinea, după caz, a consiliilor judeţene, locale sau consiliului 
general al municipiului Bucureşti, în condiţiile legii. 

 

  Art. 3. - (1) Predarea-primirea bunurilor mobile şi imobile, 
precum şi preluarea personalului şi a activităţilor de către consiliile 
judeţene, locale sau consiliului general al municipiului Bucureşti, 
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după caz, se realizează pe bază de protocoale, în condiţiile legii în 
termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a actului normativ 
prevăzut la art. 6. 

(2) Prefecţii judeţelor şi a municipiului Bucureşti, în numele 
ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice 
centrale, încheie cu autorităţile publice locale protocoalele de 
predare-preluare a bunurilor prevăzute la alin. (1) conform 
modelului aprobat prin actul normativ prevăzut la art. 6. 

(3) Bunurile mobile şi imobile, proprietate publică sau 
privată a statului, aflate în administrarea ministerelor şi ale 
celorlalte organe ale administraţiei publice centrale se transmit în 
proprietatea publică a unităţilor administrativ teritoriale şi în 
administrarea, după caz, a consiliilor judeţene, locale sau 
consiliului general al municipiului Bucureşti, în condiţiile legii. 

(4) Pentru anul 2013 personalul încadrat la serviciile publice 
prevăzute la art. 1 îşi păstrează toate drepturile şi obligaţiile 
deţinute la data intrării în vigoare a prezentei legi. 

 
Art. 4. - Atribuţiile şi responsabilităţile aflate în competenţa 

serviciilor publice ale ministerelor şi celorlalte organe ale 
administraţiei publice centrale prevăzute la art. 1 se preiau de către 
unităţile administrativ teritoriale, consiliile judeţene, locale sau 
consiliului general al municipiului Bucureşti, după caz. 

 
Art. 5. - (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să 

introducă în volumul şi structura bugetului de stat pe anul 2013 în 
bugetele locale modificările rezultate în baza protocoalelor 
prevăzute la art. 2, constând în cheltuieli curente şi de capital, cu 
bunuri, servicii şi de personal. 

(2) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă              
nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri financiare, numărul maxim de posturi ce pot 
fi încadrate la nivelul consiliilor judeţene, locale sau consiliului 
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general al municipiului Bucureşti se modifică în mod 
corespunzător cu posturile din serviciile publice preluate. 

 
Art. 6. - În termen de 15 de zile de la data intrării în vigoare 

a prezentei legi, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice, Guvernul adoptă prin hotărâre normele 
metodologice de aplicare a prezentei legi. 
 
 

       ANEXA: 
LISTA 

serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale 
celorlalte organe ale administraţiei publice centrale care se 

descentralizează către autorităţile administraţiei publice locale 
 

Nr. 
crt. 

Serviciul public Ministerul sau 
organul 
administraţiei 
publice centrale în 
structura în care se 
află serviciul public
 

Autoritatea 
administraţiei 
publice locale la care 
se descentralizează 
serviciul public 

1.  Direcţia Judeţeană 
pentru Agricultură 

Ministerul 
Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 

Consiliile judeţene 
sau consiliul general 
al municipiului 
Bucureşti 
 

2. Inspectoratul 
Teritorial Judeţean 
pentru Calitatea 
Seminţelor şi 
Materialului 
Săditor 
 

 

Ministerul 
Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 

Consiliile judeţene 
sau consiliul general 
al municipiului 
Bucureşti 
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3. Agenţia judeţeană 
de plăţi şi 
intervenţie pentru 
agricultură 

Ministerul 
Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale - 
Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie pentru 
Agricultură - 
A.P.I.A 
 

Consiliile judeţene 
sau consiliul general 
al municipiului 
Bucureşti 

4. Oficiul Judeţean 
de Plăţi pentru 
Dezvoltare Rurală 
şi Pescuit 

Ministerul 
Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale - 
Agenţia de Plăţi 
pentru Dezvoltare 
Rurală şi Pescuit 
APDRP 
 

Consiliile judeţene 
sau consiliul general 
al municipiului 
Bucureşti 

5. Oficiul Judeţean 
de Studii 
Pedologice şi 
Agrochimice 

Ministerul 
Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale - 
Direcţia Agricolă 
 

Consiliile judeţene 
sau consiliul general 
al municipiului 
Bucureşti 

6. Direcţia Judeţeană 
Sanitar - veterinară 
şi pentru Siguranţa 
Alimentelor 

Ministerul 
Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 

Consiliile judeţene 
sau consiliul general 
al municipiului 
Bucureşti 
 

7. Agenţia Judeţeană 
pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă 

Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecţiei 
Sociale şi 
Persoanelor 
Vârstnice Agenţia 
Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de 
Muncă - 
A.N.O.F.M. 

Consiliile judeţene 
sau consiliul general 
al municipiului 
Bucureşti 
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8.  Agenţia Judeţeană 
pentru Plăţi şi 
Inspecţie Socială 

Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecţiei 
Sociale şi 
Persoanelor 
Vârstnice Agenţia 
Naţională pentru 
Plăţi şi Inspecţie 
Socială – ANPIS 
 

Consiliile judeţene 
sau consiliul general 
al municipiului 
Bucureşti 

9. Direcţia Judeţeană 
pentru Sport şi 
Tineret 

Ministerul 
Tineretului şi 
Sportului - 
Autoritatea 
Naţională pentru 
Sport şi Tineret 
 

Consiliile judeţene 
sau consiliul general 
al municipiului 
Bucureşti 

10. Cluburile Sportive 
Şcolare 

Ministerul 
Tineretului şi 
Sportului - 
Autoritatea 
Naţională pentru 
Sport şi Tineret 
 

Consiliul local al 
municipiului 
reşedinţă de judeţ 

11. Agenţia Judeţeană 
pentru Protecţia 
Mediului 

Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor 
Climatice - Agenţia 
Naţională pentru 
Protecţia Mediului –
ANPM 
 

Consiliile judeţene 
sau consiliul general 
al municipiului 
Bucureşti 

12. Inspectoratul 
Teritorial Judeţean 
de Regim Silvic şi 
de Vânătoare 

Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor 
Climatice 

Consiliile judeţene 
sau consiliul general 
al municipiului 
Bucureşti 
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13. Centrul Judeţean 
de Prevenire, 
Evaluare şi 
Consiliere 
Antidrog 
 

Ministerul 
Afacerilor Interne - 
Agenţia Naţională 
Antidrog 

Consiliile judeţene 
sau consiliul general 
al municipiului 
Bucureşti 

14. Serviciul Judeţean 
al Arhivelor 
Naţionale 

Ministerul 
Afacerilor Interne - 
Arhivele Naţionale - 
A.N. 

Consiliile judeţene 
sau consiliul general 
al municipiului 
Bucureşti 
 

15. Inspectoratul 
Şcolar Judeţean 

Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Consiliile judeţene 
sau consiliul general 
al municipiului 
Bucureşti 
 

16. Oficiul Judeţean 
de Cadastru şi 
Publicitate 
Imobiliară 

Secretariatul 
General al 
Guvernului - 
Agenţia Naţională 
de Cadastru şi 
Publicitate 
Imobiliară - ANCPI 
 

Consiliile judeţene 
sau consiliul general 
al municipiului 
Bucureşti 
 

17. Direcţia Judeţeană 
de Sănătate 
Publică 

Ministerul Sănătăţii Consiliile judeţene 
sau consiliul general 
al municipiului 
Bucureşti 
 

18. Direcţia Judeţeană 
pentru Cultură şi 
Patrimoniul 
Na�ional 

Ministerul Culturii Consiliile judeţene 
sau consiliul general 
al municipiului 
Bucureşti 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera 
Deputaţilor în forma iniţială, în condiţiile  art. 75 alin. (2)  teza a 
III-a din Constituţia României, republicată. 

 
 
 
PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 
 

Valeriu Ştefan Zgonea 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=332&cam=2&leg=2008

