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DEPINDE MULT DE NOI!
TREBUIE SĂ NE IMPLICĂM ȘI SĂ FIM UNIŢI!
În cadrul dezbaterilor de astăzi, 29 iulie 2019, cu ocazia desfăşurării atelierui 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”
s-au despris următoarele obţiuni ale primarilor prezenţi:
1. Alocarea la rectificare a sumelor care au reprezentat venituri realizate anul trecut, luate în calcul, dar
care nu se vor mai realiza în anul 2019, acestea reprezentând un total de 282 milioane la nivelul tuturor
uat-urilor.
PRECIZARE: Această măsură a fost acceptată de MFP ca urmare a amendamentului depus și
argumentat de AOR, ACoR și AMR.
2. Alocarea de sume care să asigure atât oraşelor, cât şi municipiilor un buget minim de funcţionare de
1.000 lei/locuitor/an, asemănător comunelor, care prin Legea 50/2019 privind bugetul de stat pe anul
2019 au asigurat aceast venit minim de 1.000 lei/locuitor/an.
PRECIZARE: Această măsură a fost acceptată de MFP, după trei rânduri de negocieri, ca
urmare a amendamentului depus şi argumentat, exclusiv, de AOR.
3. Alocarea către toate unităţile administrativ-teritoriale a sumelor nerepartizate reprezentând diferenţa
dintre nivelul de 60% şi cel de 41,75% din cotele din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul
de stat pe anul 2019, în una dintre cele două variante:
a) pentru lunile ianuarie, februarie şi martie a.c.;
b) doar luna martie – urmând ca sumele din ianuarie şi februarie să fie alocate unităţilor
administrativ-teritoriale aflate în dificultate.
PRECIZARE: ACoR, AMR și UNJCR şi-au exprimat susţinerea pentru prima variantă.

AOR va continua discuţiile pe următoarele chestiuni:
4. În procesul de rectificare a bugetului nu se vor putea diminua sumele alocate prin legea bugetului de
stat pe 2019 sau prin măsurile utilizate la rectificare, pentru nicio unitate administrativ-teritorială,
principiul fiind acordarea unor sume în plus.
PRECIZARE: Această măsură ar îmbunătăţi alocările bugetare pentru toate u.a.t.-urile.
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5. Respingerea diminuării cu 50% din acest disponibil a sumelor alocate la rectificare, către unităţile
administrativ-teritoriale, măsură care va introduce aceleaşi consecinţe injuste precum cele ale
“excedentului” care ne-a deposedat bugetele locale de nişte sume certe care ni se cuveneau.
PRECIZARE: Această măsură ar îmbunătăţi alocările bugetare pentru toate u.a.t.-urile.
6. Alocarea pentru unitățile administrativ-teritoriale cu statut de oraș sau municipii a unor sume
defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, adăugate la veniturile proprii 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, care să asigure un
buget minim de funcţionare rezonabil inclusiv pentru susţinerea organizării şi funcţionării instituţiilor
şi serviciilor publice (licee, spitale, creşe, servicii de evidenţă informatizată a persoanei, instituţii de
asistenţă socială, poliţie locală, parchet şi judecătorie, agenţie de ocupare a forţei de muncă,
administraţie financiară şi trezorerie ş.a.) care, în afara locuitorilor oraşului, deservesc şi locuitori ai
mai multor comune învecinate, în marea majoritate a cazurilor de 3-4 ori mai mare decât numărul de
locuitori ai oraşului.
În acest sens, AOR a propus, încă de la negocierile din luna februarie, suma de 1.400 lei/locuitor/an.
PRECIZARE: Această măsură ar îmbunătăţi alocările bugetare pentru mai bine de jumătate
dintre oraşe și mici municipii.
Primarii prezenți consideră ca AOR a suținut corect nevoile orașelor în dialogul cu reprezentanții MFP
si că numai dacă vom fi uniți, vom avea de câştigat.
PROBLEMA la această rectificare este suma mult prea mică alocată de MFP (1,5 miliarde lei pentru
toate comunele, oraşele, municipiile şi judeţele – la un loc) şi că unii chiar cred că trebuie să ne batem
între noi pentru a obţine câte ceva din această sumă.
SOLUŢIA este să găsim o cale de mijloc între această primă strigare a ministerului total
nefundamentată (1,5 miliarde lei pentru toate comunele, oraşele, municipiile şi judeţele – la un loc) şi
nevoia reală (4,5-5,0 miliarde lei pentru toate comunele, oraşele, municipiile şi judeţele – la un loc).
,,DOAR UNIŢI VOM PUTEA OBŢINE MAI BINELE FIECĂRUI ORAŞ ÎN PARTE”.
Ionel Chiriţă, preşedinte executiv AOR

