
SEMINAR 7

A. Tema seminarului
Competenţa de emitere a actelor administrative

B. Problematică
1. Competenţă şi capacitate administrativă. 
2. Trăsăturile competenței: Legalitatea. Exclusivitatea – Partajul de competenţă. 

Exercitarea competenţei în nume propriu. Transferul de competenţă [1. Delegarea 
de competenţă (atribuţii) şi delegarea de semnătură; 2. Înlocuirea de funcţionari].

3. Dimensiunile competenței: Competenţa materială; Competenţa teritorială; 
Competenţa temporală; Competenţa personală. Derogări excepţionale de la regulile 
de competenţă: teoria funcţionarilor de fapt. Competenţă legată şi competenţă 
discreţionară.

C. Doctrină
Mircea Anghene, Înlocuirea temporară, precum și delegarea de atribuții în 

dreptul administrativ român, în RRD nr. 10/1977.
Daiana Maura Vesmaş, Iordan Nicola, Unele considerații teoretice privind 

relația dintre personalitatea de drept public, capacitatea și competența de drept 
administrativ, în RDP nr. 4/2007.

Dana Apostol Tofan, Puterea discreționară a administrației publice și nevoia 
satisfacerii unui interes public, în SDR nr. 1-2/1999.

D. Probleme teoretice și practice
1. Care sunt sancţiunile încălcării competenţei materiale, teritoriale, temporale 

şi personale? Explicaţi diferenţa dintre sancţiunea nulităţii şi cea a inexistenţei.

2. Există competenţă pur discreţionară?

3. Arătaţi care dintre următoarele acte administrative sunt legale şi care sunt 
ilegale (în acest din urmă caz indicând şi condiţia de legalitate încălcată). Argumentaţi 
pe scurt:

(a) o autorizaţie de construire emisă de Consiliul local Cluj-Napoca, fără să fi 
cerut avizul de legalitate al secretarului municipiului; 

(b) o hotărâre de consiliu local prin care s-a hotărât închirierea unei suprafeţe 
de teren soţiei viceprimarului comunei (acesta din urmă participând la deliberări); 

(c) o dispoziţie a primarului Cluj-Napoca prin care un anumit film, considerat 
extrem de violent, este interzis a se difuza în cinematografele din judeţul Cluj; 
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(d) o dispoziţie a primarului municipiului Baia Mare prin care un teren este 
dat în administrarea SC Electrica SA.

4. Care este diferenţa dintre un funcţionar de fapt şi unul necompetent şi care 
este consecinţa acestei diferenţe asupra actelor administrative emise de aceştia?

5. Prin ce se aseamănă şi se deosebeşte delegarea de semnătură de supleanţă?

6. Arătaţi cum se deosebeşte un funcţionar de fapt de: (a) unul de drept, 
respectiv de (b) un uzurpator, şi care sunt efectele acestei distincţii în planul 
actelor administrative emise de aceştia.

7. Asemănări şi deosebiri între un act administrativ prin delegaţie şi un act 
administrativ emis prin delegare.

8. Raportat la dispoziţiile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
este legală hotărârea Consiliului General al municipiului Bucureşti de a delega 
consiliilor de sectoare atribuţia de a emite diverse autorizaţii?

9. Care sunt condiţiile pentru ca actele unui funcţionar nelegal învestit în 
funcţie să fie valabile? Explicaţi pe scurt.

10. În ipoteza în care un primar, prin dispoziţie, stabileşte că „îl mandatez pe dl 
viceprimar X. ca, pe perioada în care subsemnatul sunt în delegație în străinătate, 
să exercite în mod liber prerogativa de emitere de autorizații de construire și 
autorizații de demolare”, suntem în prezenţa unei delegări de atribuţii, delegări 
de semnătură, supleanţă sau interimat? Explicaţi.

11. Un act administrativ emis de o autoritate română îşi poate produce efectele 
pe teritoriul Ungariei? Explicaţi.

12. Este posibil ca un act administrativ emis prin delegare, dacă a cauzat un 
prejudiciu unui terţ, să atragă răspunderea patrimonială atât a delegantului cât 
şi a delegatarului? Explicaţi.

13. O dispoziţie individuală a primarului poate fi revocată, în principiu printr-o 
hotărâre a consiliului local (tot individuală)? Explicaţi pe scurt.

14. Cine răspunde personal pentru prejudiciile cauzate unei persoane printr-un 
act administrativ adoptat în situaţia înlocuirii de funcţionari (vacanţă)? Explicaţi.

15. Actele administrative defavorabile destinatarilor, emise de un funcţionar 
de fapt, sunt valabile de principiu? Explicaţi.
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16. Poate fi funcţionar de fapt persoana care, cu rea-credinţă, ocupă o funcţie 
publică, respectiv pot fi actele acesteia considerate valabile din perspectiva 
competenţei de a le emite?

17. Ce înţelegeţi prin „competenţă personalizată”? Puteţi da un exemplu în 
acest sens (altul decât cele din manual)?

18. Este posibil ca o hotărâre de Guvern să fie ilegală pentru că nu a respectat 
o hotărâre de consiliu local? Explicaţi.

19. Ce se înţelege prin sintagma „scindare de atribuţie”?

20. Daţi un exemplu concret (chiar imaginar) de act administrativ prin delegaţie, 
afectat de un termen extinctiv şi favorabil particularului, respectiv de unul complex, 
extern şi pozitiv.

21. Explicaţi ce inconveniente ar exista dacă la nivelul municipiului Cluj-Napoca 
(a) nu ar exista niciun organ administrativ cu competenţă generală, respectiv 
(b) ar exista două asemenea organe administrative.

22. Explicaţi ce fel de aprobare reprezintă manifestarea de voinţă a Guvernului 
României, cu următorul conţinut „Se aprobă Ordinul nr. 123/10.03.2017 al 
Prefectului județului Cluj”. S-ar schimba ceva dacă această aprobare ar fi emisă 
în temeiul art. 19 alin. (2) teza finală din Legea nr. 90/2001? Explicaţi, pe scurt, 
pe cine trebuie să cheme în judecată, pentru anularea unui asemenea ordin, 
particularul vătămat prin acesta?

E. Spețe
1. Primăria Cluj, prin decizia nr. 1234/2018 a hotărât că, de la data de 1 iulie 

2018, preţul biletelor de cinema se va majora cu 10% pentru toate reprezentaţiile 
ce vor avea loc în raza teritorială a judeţelor Cluj, Sălaj şi Alba. Primăria Alba 
Iulia a atacat în instanţă acest act, pe motiv că primăria Cluj nu este competentă 
teritorial să emită acte administrative pe raza judeţului Alba, arătând astfel că 
decizia respectivă e lovită de nulitate parţială.

Comentaţi situaţia juridică din speţă, analizând competenţa organului emitent 
din toate punctele de vedere care necesită discuţii.

2. A şi B, dorind să se căsătorească, se înfăţişează în faţa ofiţerului de stare 
civilă din comuna X. Ulterior, existând motive de divorţ (provocate de infidelitatea 
lui A. care, între timp, făcând o pasiune pentru C., s-a şi căsătorit cu aceasta 
devenind astfel bigam) şi aflând că în realitate căsătoria a fost oficiată de fratele 
geamăn al primarului, A. invocă nulitatea căsătoriei, ca act oficiat de o persoană 
necompetentă.

Comentaţi situaţia juridică din speţă.


