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Stimată doamnă primar,
Stimate domnule primar,

În această perioadă se află în dezbatere proiectul de act normativ privind
Bugetul de stat pe anul 2018, act asupra căruia Asociația Orașelor a formulat și
transmis către Comisiile Parlamentare mai multe amendamente favorabile
membrilor noștri.
Astfel Asociaţia Oraşelor din România (AOR) a propus ca repartizarea
către unităţile administrativ-teritoriale a întregii mase impozabile formată din
impozitului pe venit şi a impozitului din pensii să se facă în următoarele cote:
a. 58% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe
al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe venit sau în care
au domiciliul beneficiarii de pensii;
b. 20% la bugetul local al judeţului;
c. 22% într-un cont distinct, deschis pe seama direcţiei generale
regionale a finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice la
trezoreria municipiului reşedinţă de judeţ, pentru echilibrarea bugetelor
comunelor, oraşelor şi municipiilor.
În cadrul mecanismului folosit pentru stabilirea sumelor care revin
bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, Asociaţia Oraşelor din
România (AOR) a solicitat ca pentru asigurarea unui buget minim de
funcţionare să se ţină cont atât de numărul de locuitori ai unităţilor
administrativ-teritoriale cât de faptul că unele unităţi administrativ-teritoriale (în
mare parte oraşe şi municipii) deservesc pe lângă locuitorii proprii
şi locuitorii din zona geografică corespunzătoare altor unităţi
administrativ-teritoriale situate împrejur.
Prin urmare, Asociaţia Oraşelor din România (AOR) a propus ca stabilirea
sumelor alocate din impozitul pe venit si din sume defalcate din taxa pe valoarea
adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale în anul 2018 să se facă ţinând cont
de statutul unităţii administrativ-teritoriale (comună, oraş sau municipiu) astfel:
i. 750 lei/locuitor pentru unităţi administrativ-teritoriale care au statut de
comună;
ii. 850 lei/locuitor pentru unităţi administrativ-teritoriale care au statut de oraş
sau municipiu, altele decât cele reşedinţă de judeţ;
iii. 950 lei/locuitor pentru unităţi administrativ-teritoriale care au statut de
municipiu reşedinţă de judeţ.
.
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De asemenea am insistat asupra abrogarii punctului 7 de la art 6. “Sumele
rezultate în urma aplicării prevederilor alin.(5)-(6) se diminuează cu jumătate din
excedentul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, înregistrat la data de
31.12.2016” considerând că în cea mai mare parte a sumelor denumite drept
excedent în proiectul de lege a bugetului de stat pe 2018 sunt sume
corespunzătoare obligaţiilor unităţilor administrativ-teritoriale pentru cofinanţarea
proiectelor finanţate din fondurile europene sau credite bugetare neutilizate din
motive obiective şi nicidecum excedent bugetar.
In conditiile in care cel de al doilea amendament mentionat, NU a fost
preluat de catre niciun grup parlamentar, vă informăm că potrivit art. 6 pct 15 din
proiectul legii bugetului de stat pe anul 2018, modul de aplicare a sistemului
de echilibrare se evaluează după primul semestru al anului 2018, avându-se în
vedere:
a) asigurarea unui nivel al sumelor provenite din cotele din impozitul pe
venit și al sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale estimate a fi încasat în anul 2018 cel puțin egal cu nivelul
acelorași sume încasate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în anul
2017;
b) excedentul bugetelor locale ale unităților/subdiviziunilor
administrativ-teritoriale înregistrat la data de 31.12.2017;
c) veniturile proprii încasate din impozite și taxe locale la data de
31.12.2017.
Pentru detalii suplimentare : Ionel Chiriță, președinte executiv Asociația Orașelor
din România – 0744 385 323.

ionel_chirita_apl@yahoo.com

Cu stimă,
Ionel Chiriță
Președinte executiv AOR

Alexandru Petrovici
Director AOR
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