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INFORMARE PENTRU PRIMARII DE ORAŞE
Miercuri, 19 iunie 2019, reprezentanţii Asociația Oraşelor din România (AOR), alături de cei ai
ACoR şi UNCJR, s-au întâlnit cu domnul Eugen Orlando Teodorovici, Ministrul Finanţelor
Publice.
Prin reprezentanţii săi, Asociația Orașelor din România – reprezentanta legitimă a intereselor
celor 216 unităţi administrativ-teritoriale cu statut de oraş – alături de celelalte structuri
asociative prezente, a susţinut şi convenit cu ministrul Eugen Orlando Teodorovici ca, la
rectificarea pe care domnul ministru a anunţat-o pentru sfârşitul lunii iulie sau începutul lunii
august, să fie alocate comunelor, oraşelor şi municipiilor sumele corespunzătoare diferenţei de la
41,75%, la 60% din impozitul pe venit, de care acestea au fost deposedate pe primele trei luni
ale acestui an.
Propunerea domnului Ministru Eugen Orlando Teodorovici de stabilire a unor proceduri pentru
colaborarea între membrii guvernului şi structurile asociative ale unităţilor administrativteritoriale este o chestiune faţă de care care ne exprimăm susţierea pentru viitor, dar şi regretul că
nu a existat o preocupare mai intensă a reprezentanţilor guvernului şi pentru perioada trecută.
Ministrul Eugen Orlando Teodorovici a preluat problema finanţării insuficiente şi, mai ales, a
transmiterii către autorităţile administraţiei publice locale de competenţe neînsoţite de resurse
financiare suficiente, pe care reprezentanţii AOR au prezentant-o în numele tuturor primarilor,
folosind ca exemplu cheltuielile de cofinanţare complementară din unităţile şcolare (burse,
deplasarea cadrelor didactice, transportul elevilor ş.a.), a cheltuielilor privind drepturile salariale
ale însoțitorilor și indemnizațiilor persoanelor cu handicap și salarizării personalului neclerical,
dar şi alte cheltuieli, care ar trebui alocate integral din sume din TVA, cu destinaţie specială
pentru fiecare categorie de cheltuială.
Asociația Orașelor din România a menţionat că sumele corespunzătoare acestor drepturi pot fi
plătite beneficiarilor de către instituţiile statului care gestionează problemele pe domenii de
activitate sau de către autorităţile administrației publice locale, dacă aceste sume se transmit
bugetelor locale ca sume cu destinaţie specială şi dacă acestea se adaugă sumelor
corespunzătoare bugetului minim de funcţionare, în care sunt cuprinse veniturile din impozite şi
taxe locale, sumele corespunzătoare cotei de 60 % din impozitul pe venit încasat la bugetul de
stat şi sumele din TVA destinate echilibrării bugetelor locale.
Asociația Orașelor din România şi-a reafirmat solicitarea pentru aprobarea urgentă a Codului
Administrativ, act normativ necesar gradului de dezvoltare actual al administrației publice locale
românești, menit să răspundă nevoii crescute de a oferi tuturor cetățenilor servicii diversificate şi
de calitate și crearea unei administrații performante.
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Profitând de această întâlnire, reprezentanţii Asociației Orașelor din România l-au invitat pe
domnul Ministru Eugen Orlando Teodorovici şi pe colaboratorii săi la atelierul de lucru cu tema
“Situația bugetelor locale ale orașelor în anul 2019, urmare a necorelării dintre veniturile
asigurate conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2019 și cheltuielile mult
crescute”, pe care AOR urmează să îl organizeze în prima jumătate a lunii iulie 2019, în
Bucureşti. Ministrul Eugen Orlando Teodorovici a răspuns pozitiv acestei invitaţii.
Pentru deblocarea situaţiilor critice în care ne aflăm şi creşterea capacităţii administrativfinanciare, în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii în oraşele noastre, Asociația Orașelor din
România continuă să solicite Guvernului o rectificare de buget, cât mai rapidă, pornind de la
următoarele principii:
1. Alocarea de sume din TVA, cu destinaţie specială, pentru susţinerea integrală a
cheltuielilor privind drepturile salariale ale însoțitorilor și indemnizațiilor persoanelor
cu handicap și salarizării personalului neclerical.
2. Alocarea pentru unitățile administrativ-teritoriale cu statut de oraș a unor sume
defalcate din TVA, pentru echilibrarea bugetelor locale care, adăugate la veniturile
din impozitele şi taxele locale estimate pentru 2019 şi la sumele corespunzătoare unei
cote de 60 % din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat pe anul
2019, la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, să asigure un buget minim de
funcţionare corespunzător sumei de 1.400 lei/locuitor/an, dar nu mai puțin de:
a. 6 milioane lei/an/oraș, pentru oraşele cu un număr de locuitori de sub 5.000 de
locuitori;
b. 10 milioane lei/an/oraș, pentru oraşele cu un număr de locuitori de la 5.001 la
10.000 de locuitori;
c. 20 milioane lei/an/oraș, pentru oraşele cu un număr de locuitori de peste 10.000
de locuitori.
3. Asigurarea unor bugete minime de funcţionare pentru anul 2019, care să nu fie mai
mici decât maximul bugetelor minime de funcţionare din ultimii cinci ani.
4. Menționarea în acest act normativ a sumelor care vor fi atribuite pentru fiecare
comună, oraș, municipiu și județ, așa cum s-a făcut în legea bugetului de stat pe anul
2018.
De asemenea, pentru rezolvarea urgentă a problemelor orașelor, solicităm Guvernului
găsirea de soluții pentru:
1. Suplimentarea sumelor din Axa 13 a POR pentru orașe, singura șansă reală pentru
dezvoltarea infrastructurii din localităților. Aceasta a fost extrem de bine primită de
administrațiile locale de la nivelul orașelor, dovadă stând și numărul mare de proiecte
depuse spre finanțare.
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2. Constituirea în cadrul bugetului de stat a unui fond special din care să fie susţinute
sumele necesare cofinanţării cheltuielilor eligibile şi a celor neeligibile pentru
proiectele cu finanţare din fonduri europene şi stabilirea unui mecanism de atribuire
a acestor sume către unităţile administrativ-teritoriale care să asigure avansuri la
semnarea contractului de finanţare, urmând ca restituirea integrală a diferenţei
rămase să se facă după finalizarea implementării proiectelor.
3. Realizarea reformei administrativ-teritoriale și consolidarea capacităţii administrative
prin renunțarea la sistemul de organizare cu unități administrativ-teritoriale
fragmentate și dezvoltarea unor unități administrativ-teritoriale capabile să
eficientizeze guvernarea centrală, regională şi cea locală.
În speranţa îmbunătăţirii şi eficientizării dialogului nostru şi a conştientizării situaţiei
critice în care se află administraţia publică din unităţile administrativ-teritoriale cu statut de oraş,
Asociaţia Oraşelor din România vă roagă să sprijiniţi rezolvarea pe cale de parteneriat a
problemelor cu care ne confruntăm.

