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Rezumat
Actul administrativ reprezintă una din formele prin care autoritatea publică îşi realizează 

misiunea, fiind cea mai importantă dintre acestea din punct de vedere juridic. Codul admi-
nistrativ introduce concepte noi şi reglementează activitatea administrativă care reprezintă 
totalitatea actelor administrative individuale şi normative, contractele administrative, ac-
tele reale şi operațiunile administrative realizate de autoritățile publice în regim de putere 
publică, fiind posibilă astfel organizarea aplicării legii şi aplicarea nemijlocită a legii. 
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Introducere. Modificarea radicală a cadrul legal în materia raporturilor juridice ad-
ministrative din anul 2019 s-a soldat cu abrogarea Legii contenciosului administrativ 
[10], Legii cu privire la petiționare [11] și elaborarea Codului administrativ [2], care 
reprezintă fundamentul juridic pe care se bazează activitatea administrativă.

Activitatea administrativă reprezintă totalitatea actelor administrative individuale 
și normative, a contractelor administrative, a actelor reale, precum și a operațiunilor 
administrative realizate de autoritățile publice în regim de putere publică, prin care se 
organizează aplicarea legii și se aplică nemijlocit legea [2].

Scopul studiului. Identificarea și analiza conceptului de act administrativ, stabili-
rea categoriilor de acte administrative, analiza conținutului actului administrativ, de-
terminarea condițiilor de validitate a actului administrativ prin prisma reglementărilor 
naționale și expunerea opiniilor doctrinare față de subiectul cercetat. 

Materiale utilizate și metode aplicate. Metodologia cercetării știinţifice este axată pe 
studierea doctrinei, legislaţie în vigoare, cât și a reglementărilor anterioare în domeniul 
actului administrativ. În calitate de metode ale cercetării știinţifice au servit metodele: isto-
rică, sistematică, logică, comparativă, precum și analiza și sinteza.

Rezultate obținute și discuții. Pentru a înțelege esența activității administrative, 
ne propunem realizarea unei analize a actelor administrative, luând în considerare 
evoluția noțiunilor de până și după modificările operate în legislația națională. 
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Analizând literatura de specialitate în domeniul dreptului administrativ, constatăm 
utilizarea termenilor de „act administrativ” și „act de drept administrativ”. Termenul de 
,,act de drept administrativ’’ este menționat în lucrarea autorului Tudor Drăganu din 
dorinţa de a releva regimul juridic care guvernează actele organelor administraţiei de 
stat, care este unul de drept administrativ [5, p. 7].

În accepțiunea autorului Antonie Iorgovan, actul administrativ reprezintă ,,acea 
formă juridică principală a activităţii organelor administraţiei publice, care constă într-o 
manifestare unilaterală expresă de voinţă de a da naştere, a modifica sau a stinge drepturi 
şi obligaţii , în realizarea puterii publice, sub controlul principal de legalitate al instanţelor 
judecătoreşti” [9, p. 11].

Mihail Diaconu menționează că actul administrativ este „forma principală prin care 
se realizează activitatea administraţiei publice şi constă într-o manifestare expresă de vo-
inţă prin care se creează, se modifică sau se sting raporturile juridice de drept administra-
tiv, este unul dintre principalele izvoare ale acestor raporturi” [4, p. 12].

Legea contenciosului administrativ (abrogată), la art. 2 definea actul administrativ 
ca fiind - manifestare juridică unilaterală de voinţă, cu caracter normativ sau individu-
al, din partea unei autorităţi publice în vederea organizării executării sau executării în 
concret a legii. Actului administrativ, în sensul prezentei legi, este asimilat contractul 
administrativ, precum și nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri [10].

Comentariul Constituției Republicii Moldova, de asemenea face referire la Legea 
contenciosului administrativ, abordând aceiași noțiune a actului administrativ - o ma-
nifestare juridică unilaterală de voinţă, cu caracter normativ sau individual, din partea 
unei autorităţi publice în vederea organizării executării sau executării concrete a legii. 
Actului administrativ îi este asimilat contractul administrativ, precum și nesoluţionarea 
în termenul legal a unei cereri [12, p. 211].

Codul administrativ, cuprinde următoarele categorii de acte:
a) act administrativ individual;
b) act administrativ normativ;
c) contract administrativ;
d) actele reale [5].
Codul administrativ, la art. 10 definește actul administrativ individual după cum ur-

mează:  „este orice dispoziție, decizie sau altă măsură oficială întreprinsă de autoritatea 
publică pentru reglementarea unui caz individual în domeniul dreptului public, cu scopul 
de a produce nemijlocit efecte juridice, prin naşterea, modificarea sau stingerea raporturilor 
juridice de drept public” [2]. La rândul său, actele administrative individuale se împart în: 

a) acte defavorabile – actele care impun destinatarilor lor obligații, sancțiuni, sarcini 
sau afectează drepturile/interesele legitime ale persoanelor ori care resping, în tot sau 
în parte, acordarea avantajului solicitat;

b) acte favorabile – actele care creează destinatarilor săi un beneficiu sau un avantaj 
de orice fel [2].

În conformitate cu art. 12 al Codului administrativ, un act administrativ norma-
tiv este actul juridic subordonat legii adoptat, aprobat sau emis de o autoritate pu-
blică în baza prevederilor constituționale sau legale, care nu se supune controlului 
constituționalității și stabilește reguli de aplicare obligatorii pentru un număr nedeter-
minat de situații identice [2].
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Actul administrativ normativ cuprinde reguli generale de conduită, impersonale și 
de aplicabilitate repetată, în vederea aplicării la un număr nedeterminat de subiecți.
Sunt astfel de acte, spre exemplu, hotărârea de guvern prin care se stabilesc anumite 
prețuri maximale pentru anumite produse, ordinul unui ministru de stabilire a norme-
lor metodologice de depunere a formularelor tipizate în vederea calculării impozitului, 
o hotărâre a unui consiliu local de stabilire a taxelor locale etc. [14, p. 2]

Actul administrativ normativ nu trebuie în mod obligatoriu și necesar să se aplice 
la mai mulţi destinatari pentru a fi caracterizat drept normativ. El trebuie să fie doar 
susceptibil de aplicare unor persoane nedeterminabile, adică să conţină doar regula/
mecanismul de aplicare. Aplicarea normei juridice astfel reglementată poate să fie sin-
gulară sau multiplă.

Codul administrativ indică asupra faptului că conținutul unui act administrativ indivi-
dual trebuie să fie suficient de cert.  Un act administrativ individual poate fi emis în formă:

- scrisă,
- verbală sau
- poate fi exprimată prin comportament concludent. 
Forma actului administrativ individual este aleasă de autoritatea publică care emite 

actul administrativ în baza dreptului discreționar corespunzător obligațiilor sale. La 
cererea unui participant, actul administrativ individual emis verbal este confirmat în 
scris în termen de o săptămână. Cererea se depune în decursul unei luni de la comu-
nicarea actului administrativ. Autoritatea publică poate elibera o confirmare scrisă și 
din oficiu [2].

Structura actului administrativ individual este formată din:
a) numele/denumirea autorității publice care a emis actul administrativ;
 b) numele colaboratorului autorității publice care a emis actul administrativ;
c) numele destinatarului actului administrativ;
d) data la care a fost emis actul administrativ;
e) decizia luată (partea dispozitivă a actului administrativ);
f ) motivarea deciziei luate, inclusiv indicarea actelor normative pentru a căror pu-

nere în aplicare se emite actul administrativ;
g) decizia cu privire la cheltuieli;
h) informația cu privire la exercitarea căilor de atac;
i) semnătura colaboratorului autorității publice care a emis actul administrativ [2, art. 120].
Articolul 132 Cod administrativ prevede emiterea actului administrativ individual. 

Prin emiterea unui act administrativ individual se înțelege atît emiterea lui de către 
prim-ministru și autoritățile publice cu conducere unipersonală, cât și adoptarea lui de 
către Guvern și autoritățile publice cu conducere colegială [2].

Codului administrativ conține și reglementări ce țin de valabilitatea actului admi-
nistrativ individual, astfel încât regula generală este că un act administrativ individual 
devine valabil pentru persoana căreia îi este destinat sau care este afectată de el în mo-
mentul în care i se comunică acesteia. Excepție constituie cazul când actul administra-
tiv însuși stabilește o dată ulterioară pentru obligativitatea sa (art. 139 Cod administrativ) 
[2]. Un act administrativ individual rămâne valabil atât  timp cât nu este retras, revocat 
sau anulat într-un alt mod ori nu s-a consumat prin expirarea timpului sau într-un alt 
mod. Legiuitorul a indicat și cazurile în care un act administrativ individual este nul:
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- dacă conține un viciu deosebit de grav și acest lucru este evident în cadrul apreci-
erii concludente a tuturor circumstanțelor care se iau în considerare;

- dacă executarea lui cere săvârșirea unei fapte ilegale, care constituie o componență 
de contravenție sau de faptă penală;

- dacă din motive reale nimeni nu-l poate executa;
- dacă contravine bunelor moravuri;
- dacă la emiterea lui a contribuit o persoană care nu are dreptul să participe în 

procedură administrativă : 
a) înseși au statut de participant la procedura administrativă; 
b) sunt membri de familie ai unui participant;
c) în virtutea legii sau în baza procurii, reprezintă în general sau în această proce-

dură administrativă un participant;
d) sunt membri de familie ai reprezentantului unui participant în această proce-

dură administrativă; 
e) desfășoară activitate remunerată la un participant al procedurii administrative sau 

activează la el în calitate de membru al consiliului de conducere, al consiliului de supra-
veghere sau al unui alt organ de acest gen. Această prevedere nu se aplică persoanelor 
angajate la o instituție de drept public participantă la procedura administrativă;

f ) în chestiunea respectivă au întocmit o expertiză sau au acționat în mod similar 
în afara calității lor funcționale/de serviciu;

g) dacă a fost emis în scris, dar nu poate fi identificată autoritatea publică emitentă;
h) precum și în alte cazuri prevăzute de lege [2].
Trăsăturile caracteristice ale actului administrativ, reieșind din reglementările Codului 

administrativ, dar și analizând literatura de specialitate în domeniu, sunt următoarele: 
a) actul administrativ este forma juridică principală de activitate a administraţiei publice;
b) actul administrativ reprezintă o manifestare de voinţă expresă, cu efect în exte-

rior, unilaterală și supusă unui regim de putere publică;
c) regimul de putere publică nu exclude exercitarea de către instanţele judecăto-

rești a unui control de legalitate;
d) prin actul administrativ se produc efecte juridice, care pot consta în a da naște-

re, a modifica sau a stinge drepturi și obligaţii [6, p. 116].
În cele ce urmează, ne propunem să analizăm în detaliu fiecare dintre trăsăturile 

caracteristice ale actului administrativ, în vederea elucidării conținutului și caracte-
rului juridic al acestuia.

Actul administrativ este forma juridică principală de activitate a autorității publi-
ce: actul administrativ nu este singura formă de activitate a autorității publice, dar 
este forma juridică cea mai importantă. În literatura germană, actului administrativ 
îi este atribuită calitatea de „măsură a puterii publice”.  Termenul generic „măsură” 
(Maßnahme) desemnează orice ordine obligatorie, care vizează producerea unui 
efect juridic, adoptată în scris, oral sau în altă formă, de semn sau printr-un proces 
automat [1]. 

În literatura de specialitate este utilizat atât termenul de „administrație publică”, cât 
și cel de „autoritate publică” [7, p. 222]. Administrația publică, în sens material, repre-
zintă o activitate de organizare a executării și de executare la concret a legii, realizată 
prin acțiuni cu caracter de dispoziție sau cu acțiuni de prestație, de către autoritățile 
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care compun acest sistem în vederea satisfacerii intereselor generale, scop care orga-
nizează și asigură buna funcționare a serviciilor publice și execută anumite prestații 
către populație [15, p. XV). Conceptul de autoritate administrativă se referă la orice 
organism care îndeplinește sarcini de administrație publică. 

În opinia autorului Popa V., „Administraţia publică constituie o varietate de activităţi 
ale unui ansamblu de organe învestite prin Constituţie şi lege, în regim de putere publi-
că, să aducă la îndeplinire legile sau, în limitele legii, să realizeze valorile politice, sociale 
şi economice care exprimă interesul general al societăţii” [13, p. 360]. 

Administrația publică, în context constituţional, desemnează orice organ sau 
funcţionar care are prerogative de putere publică și în sens restrâns, clasicele puterii 
(organe) prin care se exercită funcţiile statului. În capitolul VIII al Constituției Repu-
blicii Moldova, denumit „Administrația publică” este reglementată, pe de o parte, 
statutul organelor administraţiei publice centrale de specialitate cu competenţă de 
ramură, precum ministerele și alte autorităţi administrative, iar pe de altă parte, or-
ganele administraţiei publice locale cu competenţă teritorială. Totuși nu urmează a fi 
exclus că, instituţii ca Președintele și Guvernul Republicii Moldova fac parte din ad-
ministraţia publică, acestea fiind reglementate în capitole aparte de către Constituția 
Republicii Moldova [3]. Considerăm că termenul de „administrație publică” este spe-
cific ramurii de drept public - drept administrativ, care cuprinde ansamblul normelor 
juridice care reglementează raporturile sociale referitoare la organizarea și activita-
tea administrației publice pe baza și în executarea legii [7, p.18].

Potrivit art. 7 al Codului administrativ, autoritatea publică se consideră orice struc-
tură organizatorică sau organ instituită/instituit prin lege sau printr-un alt act norma-
tiv, care acționează în regim de putere publică în scopul realizării unui interes public 
[2]. În completare, art. 8 Cod administrativ, definește regimul de putere publică care 
reprezintă ansamblul competențelor prevăzute de lege în vederea realizării sarcinilor 
autorităților publice, care le conferă posibilitatea de a se impune cu forță juridică obli-
gatorie în raporturile lor cu persoane fizice sau juridice [2].

Activitatea autorităților publice poate îmbrăca diferite forme, forma principală cu 
semnificație juridică o reprezintă actul administrativ prin care autoritățile administrației 
publice își realizează competența și implicit sarcinile ce le revin.

Concluzii. Actul administrativ, emis de către autoritatea publică este un act juridic 
foarte important în ierarhia actelor juridice. Or, fiecare persoană, mai devreme sau mai 
târziu devine subiect al unui raport juridic administrativ, care îl poate viza direct - actul 
administrativ individual, fie indirect - actul administrativ normativ, care produc efecte 
juridice și impun fie un anumit comportament, fie anumite reguli, fie reglementează 
un anumit domeniu de interes al nostru. În acest sens, este primordial să dăm o apreci-
ere corectă, în vederea stabilirii categoriei de acte administrative care ne vizează, fapt 
care ne permite să aplicăm corect Codul administrativ în sensul realizării drepturilor și 
executării obligațiilor conținute de textul de legii.
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Abstract
The administrative act represents one of the forms through which the public authority 

accomplishes its mission, being the most important of these from a legal point of view. The 
Administrative Code introduces new concepts and regulates the administrative activity 
that represents all individual and normative administrative acts, administrative contracts, 
real acts and administrative operations performed by public authorities in public power, 
thus making it possible to organize law enforcement and direct law enforcement.
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Introduction. The radical change in the legal framework for administrative, legal 
relations in 2019 resulted in the repeal of the Law on Administrative Litigation [10], the 
Law on Petitions [11] and the elaboration of the Administrative Code [2], which is the 
legal basis on which administrative activity is based.

Administrative activity represents the totality of individual and normative admin-
istrative acts, administrative contracts, real acts, as well as administrative operations 
performed by public authorities in public power, which organizes the application of 
the law and directly applies the law [2].

Purpose of the study. Identifying and analyzing the concept of administrative acts, 
establishing the categories of administrative acts, analyzing the content of the adminis-
trative act, determining the conditions of validity of the administrative act in terms of na-
tional regulations and exposing doctrinal opinions on the subject under investigation.

Materials used and methods applied. The methodology of scientific research is fo-
cused on studying the doctrine, legislation in force, as well as previous regulations in the 
field of administrative activity. The following methods served as methods of scientific 
research: historical, systematic, logical, comparative, as well as analysis and synthesis.

Results obtained and discussions. In order to understand the essence of the ad-
ministrative activity, we propose to carry out an analysis of the administrative acts, tak-
ing into account the evolution of the notions before and after the changes operated in 
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the national legislation. Analyzing the literature in the field of administrative law, we 
find the use of the terms “administrative act” and “administrative law act”. The term “act 
of administrative law” is mentioned in the work of the author Tudor Drăganu out of the 
desire to reveal the legal regime that governs the acts of state administration bodies, 
which is one of administrative law [5, p. 7].

According to the author Antonie Iorgovan, the administrative act represents 
“that main legal form of the activity of the public administration bodies, which con-
sists in a unilateral manifestation of the will to give birth, modify or extinguish rights 
and obligations, in the exercise of public power, under the main control of the legality 
of the courts” [9, p. 11].

Mihail Diaconu mentions that the administrative act is “the main form through which 
the activity of the public administration is realized and consists in an express manifesta-
tion of will through which the legal relations of administrative law are created, modified or 
extinguished, is one of the main sources of these reports” [4, p. 12].

The law of administrative contentious (repealed), at art. 2 defined the administra-
tive act as - a unilateral legal manifestation of the will, with normative or individual 
character, on the part of a public authority in order to organize the execution or con-
crete execution of the law. The administrative contract, within the meaning of this law, 
is assimilated to the administrative contract, as well as the failure to resolve a request 
within the legal term. [10]

The commentary on the Constitution of the Republic of Moldova also refers to the 
Law on Administrative Litigation, addressing the same notion of administrative act - a 
unilateral legal manifestation of the will, normative or individual, by a public authority 
to organize the execution or concrete execution of the law. The administrative con-
tract is assimilated to the administrative contract, as well as the failure to resolve a 
request within the legal term [12, p. 211].

The administrative code includes the following categories of documents:
a) individual administrative act;
b) normative administrative act;
c) administrative contract;
d) real documents [5].
The administrative code, at art. 10 defines the individual administrative act as fol-

lows: “is any provision, decision or other official measure taken by the public authority to 
regulate an individual case in the field of public law, in order to produce direct legal effects, 
by creating, amending or extinguishing legal relations of public law” [2].

In turn, the individual administrative acts are divided:
a) unfavorable acts - acts that impose on their recipients’ obligations, sanctions, 

burdens or affect the legitimate rights/interests of persons or that reject, in whole or 
in part, the granting of the requested advantage;

b) favorable acts - acts that create for its recipients a benefit or advantage of any kind [2].
In accordance with art. 12 of the Administrative Code, a normative administrative 

act is the legal act subordinated to the law adopted, approved or issued by a public 
authority based on constitutional or legal provisions, which is not subject to constitu-
tional review and establishes mandatory enforcement rules for an indefinite number 
of identical situations [ 2].
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The normative administrative act, it includes general rules of conduct, impersonal 
and repeated applicability, in order to apply to an indefinite number of subjects. Such 
acts are, for example, the government decision establishing certain maximum prices 
for certain products, the order a minister establishing the methodological norms for 
submitting the standard forms for calculating the tax, a decision of a local council for 
establishing local taxes etc. [14, p. 2]

The normative administrative act does not necessarily and necessarily have to be ap-
plied to several addressees in order to be characterized as normative. It should only be 
applicable to indeterminate persons, it should only contain the rule/mechanism of ap-
plication. The application of the legal norm, thus regulated can be singular or multiple.

The administrative code indicates that the content of an individual administrative act 
must be sufficiently certain. An individual administrative act may be issued in the form of:

- written;
- verbal;
- can be expressed by conclusive behavior.
The form of the individual administrative act is chosen by the public authority that 

issues the administrative act based on the discretionary right corresponding to its 
obligations. At the request of a participant, the individual administrative act issued 
orally shall be confirmed in writing within one week. The application shall be submit-
ted within one month from the communication of the administrative act. The public 
authority may also issue a written confirmation ex officio [2].

The structure of the individual administrative act consists of:
a) the name/denomination of the public authority that issued the administrative act;
 b) the name of the collaborator of the public authority that issued the administrative act;
c) the name of the addressee of the administrative act;
d) the date on which the administrative act was issued;
e) the decision taken (the operative part of the administrative act);
f ) the motivation of the decision taken, including the indication of the normative 

acts for the implementation of which the administrative act is issued;
g) the decision regarding the expenses;
h) information on the exercise of remedies;
i) the signature of the collaborator of the public authority that issued the adminis-

trative act [2, art. 120].
Article 132 of the Administrative Code provides for the issuance of the individual 

administrative act. By issuing an individual administrative act is meant both its issu-
ance by the Prime Minister and public authorities with sole leadership, and its adop-
tion by the Government and public authorities with collegial leadership [2].

The administrative code also contains regulations related to the validity of the individ-
ual administrative act, so that the general rule is that an individual administrative act be-
comes valid for the person to whom it is addressed or who is affected by it when it is com-
municated to him. An exception is the case when the administrative act itself establishes a 
later date for its obligation (art. 139 Administrative Code) [2]. An individual administrative 
act remains valid as long as it is not withdrawn, revoked or otherwise revoked or has not 
been consumed by the expiration of time or otherwise. The legislator also indicated the 
cases in which an individual administrative act is null:
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- if it contains a particular serious defect and this is evident in the conclusive as-
sessment of all the circumstances taken into account;

- if its execution requires the commission of an illegal act, which constitutes a com-
ponent of a contravention or criminal act;

- if for real reasons no one can execute it;
- if it contradicts good morals;
- if a person who does not have the right to participate in the administrative proce-

dure has contributed to its issuance:
a) have the status of participating in the administrative procedure;
b) are family members of a participant;
c) by virtue of the law or on the basis of the power of attorney, represents in general 

or in this administrative procedure a participant;
d) are family members of the representative of a participant in this administrative procedure;
e) carries out remunerated activity by a participant in the administrative procedure 

or works with him as a member of the board of directors, of the supervisory board or 
of another such body. This provision does not apply to persons employed by a public 
law institution participating in the administrative procedure; 

f ) in the respective matter, they have drawn up an expertise or acted similarly out-
side their functional/service quality. 

g) if it was issued in writing, but the issuing public authority cannot be identified; h) 
as well as in other cases provided by law [2]. 

The characteristic features of the administrative act, arising from the regulations of 
the  Administrative Code, but also analyzing the specialized literature in the field, are 
the following: a) the administrative act is the main legal form of activity of the public 
administration; 

b) the administrative act represents a manifestation of expression will, with exter-
nal effect, unilateral and subject to a regime of public power; 

c) the regime of public power does not exclude the exercise by the courts of a con-
trol of legality; 

d) the administrative act produces legal effects, which may consist in giving rise 
to, modifying or extinguishing rights and obligations [6, p. 116].

In the following, we intend to analyze in detail each of the characteristic fea-
tures of the administrative act, in order to elucidate its content and legal character.

The administrative act is the main legal form of activity of the public authority: The 
administrative act is not the only form of activity of the public authority, but it is the 
most important legal form. In German literature, the administrative act is assigned the 
status of “measure of public power” or through an automatic process [1].

Both the term “public administration” and “public authority” are used in the lit-
erature [7, p. 222]. Public administration, in the material sense, is an activity of 
organizing the execution and concrete execution of the law, carried out of the 
actions of a dispositional nature or by performing actions, by the authorities that 
make up this system in order to satisfy the general interests. Organizes and ensures 
the proper functioning of public services and performs certain services to the popu-
lation [15, p. XV]. The concept of administrative authority refers to anybody that 
performs public administration tasks.
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In the opinion of the author Popa V., “Public administration constitutes a variety 
of activities of a set of bodies invested by the Constitution and law, in regime of public 
power, to carry out the laws or, within the limits of the law, to realize the political, social 
and which express the general interest of society” [13, p. 360]. 

The public administration, in a constitutional context, designates any body or of-
ficial who has  the prerogatives of public power and in a restricted sense, the classics 
of power (bodies) through which the functions of the state are exercised. Chapter VIII 
of the Constitution of the Republic of Moldova, called “Public Administration” regu-
lates, on the one hand, the status of specialized central public administration bodies 
with branch competence, such as ministries and other administrative authorities, 
and on the other hand, local public administration bodies. With territorial compe-
tence, however, it should not be excluded that institutions such as the President 
and the Government of the Republic of Moldova are part of the public administra-
tion, these being regulated in separate chapters by the Constitution of the Republic 
of Moldova [3]. We consider that the term “public administration” is specific to the 
branch of public law - administrative law, which includes all legal norms govern-
ing social relations regarding the organization and activity of public administration 
based on and in the execution of the law [7, p. 18].

According to art. 7 of the Administrative Code, the public authority is considered 
any organizational structure or body established/instituted by law or by another 
normative act, which acts in the regime of public power in order to achieve a public 
interest [2]. In addition, art. 8 Administrative Code, defines the regime of a public 
power which represents the set of competencies provided by law in order to perform 
the tasks of public authorities, which gives them the opportunity to impose legally 
binding force in their relations with individuals or legal entities [2].

The activity of the public authorities can take different forms, the main form with 
legal significance is represented by the administrative act by which the public adminis-
tration authorities realize their competence and implicitly the tasks incumbent on them.

Conclusions. The administrative act, issued by the public authority is a very 
important legal act in the hierarchy of legal acts, or, each person, sooner or later 
becomes the subject of an administrative legal report, which can directly address 
it - the individual administrative act, or indirectly - the normative administrative 
act, which produce legal effects and impose either a certain behavior, or certain 
rules, or regulate a certain field of our interest. In this sense, it is essential to give 
a correct assessment, in order to establish the category of administrative acts that 
concern us, which allows us to correctly apply the Administrative Code in the sense 
of fulfilling the rights and fulfilling the obligations contained in the text of the law.
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