PROCES VERBAL
Încheiat la şedinţa Consiliului Director al Asociaţiei Oraşelor din România
din 6-9 august 2015, la Hotelul Puflene Resort 4****, din Murighiol

La întâlnire au participat:
D-l Nicolae Matei – Preşedinte AOR, Primar Oraş Năvodari,
D-l Mădălin Ady Teodosescu – Primvicepreşedinte AOR, Primar Oraş Balş,
D-l Savin Emanoil - Secretar AOR, Primar Oraş Buşteni,
D-l Târzioru Petru Relu – Vicepreşedinte reg.1, Primar Oraş Săveni,
D-l Moraru Victor- Vicepreşedinte reg. 3, Primar Oraş Amara,
D-l Filip Dorin- Vicepreşedinte reg. 4, Primar Oraş Rovinari,
D-l Groza Dănuţ - Vicepreşedinte reg. 5, Primar Oraş Sânnicolau Mare,
D-l Teban Adrian, Vicepresedinte reg.7, Primar Oraş Cugir,
D-l Bădău Dănuţ, Primar Oraş Pucioasa,
D-l Bălăşescu Costin Răzvan, Primar Oraş Breaza,
D-l Boţârcă Gheorghiţă, Primar Oraş Topoloveni,
D-l Brăiloiu Ion Ovidiu, Primar Oraş Eforie,
D-l Bîzîc Ion, Primar Oraş Băbeni,
D-l Chelcea Vintilă, Primar Oraş Berbeşti,
D-l Chiriac Nicolae, Primar Oraş Broşteni,
D-na Cojocariu Maria, Primar Oraş Dolhasca,
D-l Dunca Nicolae, Primar Oraş Aninoasa,
D-l Oprea Emilian, Primar Oraş Chitila,
D-na Fedorca Aurelia, Primar Oraş Negreşti Oaş,
D-l Feieş Gheorghe Petru, Primar Oraş Sebiş,
D-l Harpa Vasilică, Primar Oraş Târgu Neamţ,
D-l Iacomi Iulian, Primar Oraş Lehliu Gară,
D-l Machitescu Marian, Primar Oraş Urlaţi,
D-l Morar Lucian, Primar Oraş Ulmeni,
D-l Nica Iulian, Primar Oraş Panciu,
D-l Niţă Dragoş, Primar Oraş Plopeni,
D-l Prodan Victor, Primar Oraş Ungheni,

D-l Proşcan Emil, Primar Oraş Mizil,
D-l Ponoran Silviu, Primar Oraş Zlatna,
D-l Rus Sandor, Primar Oraş Vlăhiţa,
D-l Stătescu Ciprian, Primar Oraş Băicoi,
D-l Troancă Ioan, Primar Oraş Miercurea Sibiului,
D-na Tulbure Gabriela, Primar Oraş Seini,
D-l Vatmanu Ionel, Primar Oraş Târgu Frumos,
D-l Rotaru Pantelie, Primar Oraş Drăgăneşti Olt,
D-l Laurus Mircea, Primar Oraş Milisăuţi,
D-l Dică Octavian, Primar Oraş Bereşti,
D-l Roman Petru, Primar Oraş Deta,
D-l Costea Dăneluş, Primar Oraş Slănic,
D-l Şilochi Ştefan, Primar Oraş Târgu Ocna,
D-l Lupu Matei, Primar Oraş Moldova Nouă,
D-l Radu Constantin, Primar Oraş Țicleni,
D-l Buhăescu Dănuţ, Primar Oraş Uricani,
D-l Nicolin Ion, primar Oras Negru Voda,
D-l Ion Georgescu, Primar Oras Mioveni

din executiv:
D-l Chiriţă Ionel, preşedinte executiv AOR,
D-l Alex Petrovici, director executiv AOR,
D-na Carmen Gheorghe, expert arm. legislativă AOR,
D-na Ani Chivu, coord. rel. membri AOR,
D-na Andreea Ion, secretar administrativ AOR,
D-ul Vasile Sava, coordonator proiecte AOR.
La sedinta fiind prezenti 17 membri ai Consiliului Director din totalul de 24
membri, se constata ca sedinta este legal constituita si se pot lua decizii. La lucrari
participa un numar mare de membri supleanti si membri AOR.
D-l Nicolae Matei – Preşedinte AOR, Primar Oraş Năvodari, deschide lucrările
Consiliului Director AOR - va multumesc ca ati venit intr-un numar foarte mare,
avem 68 de primari de oraşe sau reprezentanţi ai oraşelor. Îi avem ca invitaţi pe:
- dl. Attila Gyorgy, Secretar de Stat Ministerul Finanţelor,
- d-na Sirma Caraman, Secretar de Stat MDRAP, care îi ţine locul d-nei
Ministru Sevil Shhaideh,
- dl. Ceparu Adrian, avocat,
- dl. Vasile Mircea şi d-l Călinescu Cosmin de la UGSR.
Propun să ne prezentăm fiecare, după care vom supune la vot procesul de lucru.
Se continuă cu prezentarea executivului AOR şi a fiecărui primar în parte.
Constată că şedinţa este statutară. Se supune votului să întocmească procesul verbal
d-na Ani Chivu. Se votează şi se aprobă cu unanimitate de voturi.

D-l Chiriţă Ionel, preşedinte executiv AOR - Anunta ordinea de zi a
Consiliului Director AOR:
A. AOR participant activ în implementarea şi dezvoltarea politicilor publice:
a. Rezolvarea urgentă a alocării de către Ministerul Finanţelor Publice a sumelor
necesare pentru ca toate unităţile administrativ-teritoriale să primească pentru
echilibrarea din anul 2015, cel puţin sumele primite în anul 2014, pentru
depăşirea dificultăţilor în care au fost puse autorităţile administraţiei publice
locale din oraşele ale căror bugete au fost diminuate în urma adoptării Legii
nr.186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015 şi a H.G.14/2015 privind
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor din cota de 18,5 din
impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor
locale.
b. Accesul oraşelor la programele cu finanţare europeană în exerciţiul financiar
2014-2020;
c. Probleme cu care se confruntă oraşele din România şi, de fapt, autorităţile
administraţiei publice locale ale acestora.
a. Poziţia AOR privind salarizarea necorespunzătoare a persoanelor din
aparatul de specialitate al primarului, precum şi al celor din celelalte
servicii şi instituţii publice de interes local.
b. Apel către toţi primarii de oraşe pentru susţinerea „Proiectului privind
acordarea indemnizaţiilor primarilor şi viceprimarilor la
pensionarea la limită de vârstă” similar pensionărilor speciale ale
parlamentarilor.
d. Promovarea unei legislaţii bazate pe subsidiaritate, autonomie locală şi întărire
a capacităţii administrative - corelarea competenţelor autorităţilor administraţiei
publice locale cu resurse legislative, instituţionale, financiare şi umane de care
acestea dispun în exercitarea atribuţiilor.
Propuneri pentru modificarea principalelor legi din administraţia publică locală:
• Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală;
• Legea nr. 393/2004 – privind statutul aleşilor locali;
Promovarea Statutului Primarului;
• Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale;
• Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici.
B. Probleme organizatorice:
1. Prezentarea raportului de activitate pe trimestrul al II-lea 2015;
2. Prezentarea raportului financiar-contabil privind execuţia bugetului de
venituri şi cheltuieli al AOR la 30 iunie 2015;
3. Prezentarea situaţiei încasării cotizaţiilor;
4. Prezentarea raportului de activitate pe trimestrul al II-lea 2015 privind
punctele de vedere ale asociaţiei faţă de propunerile legislative primite de
AOR;
5. Informare privind implementarea proiectelor cu finanţare europeană
derulate de AOR;

6. Reprezentarea AOR în colaborarea cu ministerele, comisiile parlamentare şi
alte structuri;
C. Diverse.
Se aşteaptă propuneri pentru completarea ordinei de zi.
Se propune adaugarea pe ordinea de zi aprobarea reprezentanţilor AOR în
CMPOR şi analizarea posibilităţii de sprijin a organizaţiilor unioniste din Republica
Moldova. Se supune votului Aprobarea Ordinei de zi a CD AOR.
Se aprobă cu unanimitate de voturi Ordinea de zi la care se adaugă şi cele
două puncte de completare.
Am încercat să ridicăm aceste probleme celor pe care i-am invitat, dar din
păcate foarte mulţi în această perioadă sunt în concediu dar vom beneficia de prezenţa
celor doi secretari de stat.
Pe Ordinea de zi am inclus problema echilibrării făcute fără consultarea
structurilor asociative, o temă care vizează cuprinderea oraşelor la fondurile europene.
După cum ştiţi s-au introdus pentru prima oară în acest an nişte plafoane,
alocându-se către comune un plafon de 1,5 milioane lei, 6,0 milioane lei pentru oraşe,
20 milioane lei pentru municipii. Susţinem în continuare că uat-urile ar trebui să poată
desfăşura activitatea măcar pentru acoperirea competenţelor primărilor. Sunt oraşe
care au foarte multe servicii : spitale, licee, etc., care ar trebui să-şi găsească sursele
necesare de finanţare. Soluţia dată de AOR este cea aplicată în această săptămână. Eu
voi încerca să ţin legătura cu toate cele 110 oraşe care au primit mai puţin. Apelez la
toate oraşele ca săptămâna viitoare să-mi răspundeţi la e-mail pentru a putea să
prezentăm o situaţie cu această echilibrare.
Dl. Attila Gyorgy, Secretar de Stat Ministerul Finanţelor – Faţă de şedinţa
precedentă a fost dată o OUG pentru rectificare bugetară care prevede repararea
rectificării bugetare faţă de 2014. După cum știți, au fost stabilite sumele pentru
fiecare județ în parte, s-au și făcut unele alocări. Au fost luate în calcul doar orașele
ale căror bugete de funcționare au fost mai mici decât în 2014. Primăriile care au
primit mai mult în ianuarie, au rămas așa, nu mai primesc nimic la această echilibrare.
Legat de modul în care am reușit să încheiem acest minus diferă de la judet la judet.
Constanța a încasat cu 61% mai mult decât era preconizat.
Sumele alocate din TVA diferă. Din câte știm și din simulări, aceste sume ar
trebui să acopere peste 90% din minusuri. Ce trebuie să știm este că din cota de TVA
se poate regla pentru trimestrul III și IV.
D-l Ilie Fartat, Primar Oras Horezu – E clar că cine colectează bine e
devantajat. Nu mai primește nimic. Până în 2015 copii cu dizabilități primeau bani în
cadrul instituțional sau de la școlile speciale. Din 2014 a apărut a apărut o modificare
ca acești bani să fie dați de u.a.t.-ul respectiv. M-am trezit că trebuie să dau normă de
hrană la 60 de copii. Consiliul Județean ne-a făcut o adresă cum că trebuie să le dăm
noi. Răspunsul dat de Ministerul Finanțelor un este corect, nu am de unde să le dau.

Dl. Attila Gyorgy, Secretar de Stat Ministerul Finanţelor – Eu am înțeles.
Sunt mai multe probleme legate și de naveta cadrelor didactice. La orice memoriu, noi
automat, nu vă putem da decât un răspuns prevăzut de lege. Nu populația u.a.t.-ului
este un punct de plecare pentru echilibrare, ar trebui în funcție de servicii, de
transporturi, de câți vin din comune pentru diverse servicii – spitale, licee.
D-l Ion Nicolin, Primar Oraș Negru Vodă – Primăriile sunt obligate să
plătească 25% pentru copiii cu handicap, trebuie să decontăm naveta profesorilor. Dar
cum este să nu ia copiii bacalaureatul ? Ei vin doar să se plimbe până la școală. Oare
s-a constatat de ministerul respectiv să dăm în funcție de promovabilitate ? Dați-le lor
banii să-i gestioneze. Trebuie văzute solicitările noastre pentru că avem probleme
foarte mari. Trebuie să întreţinem curățenia, să asigurăm căldura şi multe alte
cheltuieli. Sunt prea multe atribuțiuni pe capul nostru și resurse puține și nu le putem
face față.
D-l Feieș Gheorghe Petru, Primar Oraș Sebiș - Ar trebui să facem o
rezoluție ca împreună cu celelalte structuri asociative- AMR, ACoR, UNJCR, să
cerem înființarea Ministerului Administrației, numai al administratiei, pentru că
avem foarte multe probleme. Noi nu avem cui să ne plângem. Trebuie urgent scoasă o
lege să se vadă de unde până unde oportunitate, de unde până unde necesitate. Nu se
poate să vină Curtea de Conturi și să ne impună atâtea. Suntem sfidați, de exemplu
naveta profesorilor. Nu s-a analizat cât pierde satul român cu această navetă, nu s-a
analizat afluxul de profesori. Nu avem cui să-i spunem. Ministerul Sănătății ne
sfidează. Noi am dat mulți bani spitalelor, altfel ar fi fost deființate de mult. Ministerul
Învățământului ne sfidează cu naveta cadrelor didactice. Trebuie urgent cele trei
structuri asociative să propună înființarea unui minister care să ne reprezinte
interesele, Ministerul Adminitrației.
D-l Morar Lucian Ioan Titus, Primar Oraș Ulmeni - Sunt la a doua sau a
treia întâlnire a asociației. Ne întâlnim, vorbim și în rest nimic. La salariile
funcționarilor de ani de zile nu s-a făcut nimic. Profesorii nu răspund. De bine de rău
funcționarii din primărie răspund, dar au salariile foarte mici. Ne plângem dar nu
facem nimic. Un funcționar public are numai dezavantaje, dacă vrea primarul să-l dea
afară el nu poate face nimic. A fost mare supărare cu alocarea acestor bani, dar nu s-a
gândit nimeni că se vor dezvolta comunele mai mult decât orașele, care nu mai pot
plăti utilitățile. Nu s-a gândit nimeni că aceste orașe sub 10.000 locuitori nu au putut
accesa nici fonduri europene. A fost pentru prima dată anul acesta când ni s-a dat și
nouă o gură de oxigen. Am vrut să transform orașul în comună, dar nu am putut.
Trebuie să protestăm cu toții. Punem parlamentari care nu au habar de ce se întâmplă
cu noi. Pe noi ne aleg oamenii și tot ne gândim că ne vine rândul mai devreme sau mai
târziu și nu există niciun mecanism care să ne protejeze. Nu avem politici comune și
coerente și să protestăm în fața Guvernului.
D-l Nicolae Matei – Preşedinte AOR, Primar Oraş Năvodari – Referitor la
orașele cu populație mai mică de 10.000 locuitori va veni d-na Sirma Caraman,
secretar de Stat și va puncta acest aspect.

D-l Ilie Fârtat, Primar Oraş Horezu –Solicit să dăm o rezoluție a AOR pentru
Ministerul Fondurilor Europene pentru ca în perioada 2014-2020 să se dea un ghid
operațional pe Axa 9.
D-l Nicolae Matei – Preşedinte AOR, Primar Oraş Năvodari – Astăzi am
vorbit cu dl. Friptu, directorul POR-ului pentru a se putea accesa fonduri pe eficiență
energetică.
D-l Dănuţ Buhăescu, Primar Oraş Uricani – Solicit o rezoluție a AOR în care
să cerem la fondurile pentru eficiență energetică eliminarea discriminării cu numărul
de etaje.
D-l Ilie Fârtat, Primar Oraş Horezu – Citește materialul referitor la
finanțările pe Axa 9:
In conformitate cu propunerile actuale ale Autoritatii de Management pentru
Programul Operational Regional, se profileaza, si in actuala perioada de programare,
excluderea oraselor mici si mijlocii (<20.000 locuitori) de la posibilitatea finantarii
strategiilor proprii in cadrul POR. Mai precis, eligibilitatea in cadrul Axei prioritare 9
- Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul
urban Prioritatea de investitii 9.1 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea
comunităţii, Axa care sprijina interventii in urmatoarele domenii, de mare interes
pentru dezvoltarea locala, respectiv:
• investiţiile în infrastructura de locuire - construirea/reabilitare/modernizare
locuinţelor sociale
• investiţii în infrastructura de sănătate, servicii sociale –
reabilitarea/modernizarea centrelor comunitare integrate medico-socială;
• investiţii în infrastructura de educaţie – construire /reabilitare/modernizare de
unităţi de învăţământ preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli
gimnaziale etc.);
• investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate
respectiv:
• construcția/reabilitarea/modernizarea clădirilor pentru a găzdui diferite
activități sociale, comunitare, culturale, agrement și sport etc.;
• crearea/reabilitarea/modernizarea spațiilor publice urbane (străzi
nemodernizate, inclusiv reabilitarea/modernizarea utilităților publice, zone verzi
neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale și comerciale, etc.);
• construirea/ dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de
economie socială de inserţie.
este, in momentul de fata, rezervata oraselor mari, conditiile de eligibilitate prefigurate
in momentul de fata excluzand de la finantare orasele mici si mijlocii.

Argumentele furnizate de reprezentantii AM POR, in cadrul interpelarilor directe
realizate pana in momentul de fata nu se sustin, intrucat:
1. Afirmatia ca aceasta Axa 9 POR va fi substituita, in cazul oraselor mici si
mijlocii, de Programul LEADER din PNDR nu are acoperire intrucat alocarea
financiara pentru LEADER (aprox. 600 mil. Euro) se refera la intreg teritoriul
national eligibil LEADER. In consecinta, fractiunea din suma de mai sus care
va fi directionata pentru investitiile de tipul celor vizate de Axa 9 POR,
fractiune care va ajunge la orasele partenere GAL, aflate in competitie directa
cu miile de comune angrenate in acest program va fi in mod real infima.
2. In mod evident, orasele care nu sunt membre intr-un parteneriat de tip
LEADER vor ramane in afara finantarilor pentru dezvoltare locala de tip
comunitar (in actuala viziune, nu vor fi eligibile nici in cadrul POR, nici in
cadrul LEADER).
3. Actiunile prefigurate de Axa 9 POR au fost aprobate de Comisia Europeana
pentru intreg teritoriul national, fiind identificate ca necesitati de interventie
imediata, finantate in actuala perioada de programare. Directionarea finantarii
exclusiv catre orasele mari este nefireasca intrucat este evident ca si orasele
mici si mijlocii au nevoie de acelasi tip de interventii, cu siguranta in mod mai
acut chiar decat orasele mari, care detin resurse superioare.
In consecinta, tinand cont de cele expuse mai sus, va solicitam colaborarea in
vederea unei actiuni comune la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia
privind includerea in categoriile de solicitanti eligibili a oraselor mici si mijlocii. Miza
acestui demers este deosebita, intrucat prin interventia noastra comuna putem indrepta
o inadvertenta a Axei prioritare 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a
comunităților defavorizate din mediul urbancare poate afectain mod negativ
dezvoltarea localitatilor noastre in actuala perioada de programare, prin privarea
posibilitatii de finantare a strategiilor locale ale localitatilor noastre. Desi alocarea
financiara actuala (aprox. 100 mil. Euro) nu este foarte generoasa, tinand cont de
succesul programului LEADER in precedenta perioada de programare, pe a carui
schema de functionare este conceputa implementarea Axei 9 POR, putem anticipa ca
aceasta suma va fi majorata, pe parcursul acestei perioade de programare prin
realocari financiare de la alte axe POR, care se vor dovedi mai putin atractive pentru
potentialii beneficiari si anticipam ca axa POR va deveni unul dintre cele mai
importante instrumente de dezvoltare locala pentru comunitatile urbane din Regiunea
noastra si din Romania.
In situatia in care doriti sa va alaturati demersului nostru pentru indreptarea
situatiei prezentate, va solicitam sa completati modelul Scrisorii de sustinere pe care il
alaturam si sa il transmiteti pe adresa de e-mail primaria@orasul-horezu.ro pana la
data de 11.08.2015. Noi ne asumam sarcina de a depune un Memoriu catre ADR SudVest Oltenia pentru sustinerea introducerii oraselor mici si mijlocii in cadrul
beneficiarilor eligibili ai Axei 9 POR.
D-na Gabriela Florica Tulbure, Primar Oraş Seini – Să se poată face transport

urban local, să fie scoasă această condiție pentru proiectele din fonduri europene
pentru modernizare de străzi.
D-l Nicolae Matei – Preşedinte AOR, Primar Oraş Năvodari – Vreau și eu
acest memoriu pentru a-l completa cu pecizările d-nei Primar de la Seini și a d-lui
Primar de la Uricani și să facem o intervenție legislativă din partea orașelor la
Ministerul Fondurilor Europene.
D-l Emil Proscan, Primar Oras Mizil – Sunt foarte multe probleme cu care ne
confruntăm și fiecare dintre noi suntem aici pentru a face ceva să fie mai bine. Acel
minister separat există, el se numește AOR. Eu primesc zilnic sute de formulare și
niciunul nu ne dă voie să facem ceva. Toate dau limite, sancțiuni, directive, sarcini,
termene, ș.a. Vreau să vă spun că singura soluție este ca noi la întâlnire noastre să
înșirăm toate problemele, să le prioritizăm și să încercăm să le impunem. Ne
lamentăm aici. Aceste proiecte europene sunt singura noastră modalitate de a face
ceva. Când avem tupeul să câștigăm niște proiecte vin corecțiile financiare. Am
câștigat proiectul pentru o centrala fotovoltaică. În ghid existau niște condiții iar când
am terminat au existat alte condiții. Părerea mea este că dacă este cazul, trebuie să
ieșim în stradă. În situația asta asociația este singura formulă în care putem să mergem
să cerem ceva. S-a modificat de nenumărate ori algoritmul pentru venituri, dar nu este
corect să se aloce bani pentru u.a.t.-urile care nu au avut performante. Decontarea
navetei este ilegală, noi un suntem angajatorul. Ce mai face Ministerul Educației și al
Sănătății în relația cu instituțiile respective? Eu am suspiciuni la primăria mea că
încasarea veniturilor nu se face cum trebuie. Nu avem o situație cu încasarea
amenzilor. Poate deranjez cu ceva în ceea ce spun, dar mă simt obligat să vorbesc.
D-l Buhăescu Dănuţ, Primar Oraş Uricani – Discutând despre finanțe, baza nr.1
sunt bugetele minime de funcționare ale orașelor. Măcar un buget minim de
funcționare să existe și apoi să trecem la alte etape. Să nu ne abatem de la ideea de
buget minim de funcționare, să asigurăm minima funcționare la fel ca la școli, ca la
spitale, care au câte un buget de funcționare, de supraviețuire. Apoi vine altă etapă,
cea a intravilanului, etc.
Să putem rezolva problemele minimale, să asigurăm măcar apa, curentul, de
supraviețuire a localităților prin bugetul minim de functionare. La taxele și impozitele
locale nu trebuie să facem diferențe între localități.
Trebuie să începem să ne organizăm, să arătăm forță, să ne folosim de
instituțiile statului. Să facem propagandă, să ne luptăm pentru interesele comunităților
noastre. Să centralizăm problemele și nu resursele. De ce sa platim cadrelor didactice
naveta, ce functionarii nostri sunt mai prosti, lor nu le putem plati naveta. Trebuie
cumva sa existe bugetul minim de functionare. Daca ai locuri de munca este usor sa
colectezi. Statul trebuie sa sprijine comunitatile sarace.
D-l Morar Lucian, Primar Oraş Ulmeni – Impozitul pe venit trebuie sa
mearga acolo unde persoana are domiciliul. Aici sunt avantajate municipiile si orasele
mari si dezavantajate orasele mici.

D-l Buhăescu Dănuţ, Primar Oraş Uricani – La urmatoarea rectificare
bugetara, D-le Ministru, sa se aiba in vedere asigurarea bugetului minim de
functionare. Mie imi trebuie un buget minim de functionare. In judetul Hunedoara,
Consiliul Judetean a dat doar la primarii lui, mie nu. In loc de echilibru, s-au intors
banii politic.
Dl. Attila Gyorgy, Secretar de Stat Ministerul Finanţelor – Legat de acest
buget minim, plafoanele minimale un corespund acestuia. Nu am mai avut bani pentru
a doua etapa de echilibrare bugetara. Se lucreaza la informatizarea sistemului de
incasare amenzi, sa avem o monitorizare, sa stim ce amenzi s-au dat si cate s-au platit.
Trebuie sa gasim o solutie de mijloc privind unde va merge impozitul pe venit
al salariatilor.
Legat de cine plateste ca nu suntem angajatori, orice despagubire a statului
roman o plateste Ministerul Finantelor.
Legat de statisticele privind bugetele locale, le puteti vedea pe site-ul
Ministerului Finantelor incepand cu anul 2000.
D-l Chiriţă Ionel, preşedinte executiv AOR - Eu vreau sa fac un apel la dvs.,
Domnule secretar de stat. Avem doua impozite care trebuie sa mearga la local :
impozitul pe venitul agricol si impozitul pe pensii.
D-l Georgescu Ion, Primar Oras Mioveni – Eu la Mioveni am un mare
contribuabiul, Dacia, care atunci cand face compensare pentru recuparare de TVA, eu
nu mai primesc nimic.
Eu am in derulare programe foarte importante, vreau sa am oameni performanti,
dar nu pot cu un salariu de 900 lei. De mai multi ani am zis sa se scoata cei 2 ani de
experinta din conditiile impuse la concursul de angajare.
Sa dam o rezolutie prin care sa cerem infiintarea Ministerului Administratiei,
separat si pentru Statutul Primarului. In finalul rezolutiei sa semneze si celelate
structuri asociative.
Se supune votului intocmirea acestei rezolutii si se aproba cu o abtinere din
partea d-lui Proscan Emil cu mentiunea ca aceasta rezolutie sa contina toate aceste
probleme.
D-na Tulbure Gabriela, Primar Oraş Seini – Propun ca executivul sa
organizeze o intalnire cu MDRAP.
D-l Nicolae Matei – Preşedinte AOR, Primar Oraş Năvodari – Toti primarii
care vor sa participe, sa faca o situatie cu problemele sa le centralizam, va rog sa le
trimiteti la d-na Carmen. Asteptam propuneri.
D-l Ilie Fartat, Primar Oras Horezu – O sinteza a problemelor o aveti in
memoriul nostru. Noi, orasele mici, nu avem acces pe POSDRU. Ni s-a spus sa intram
pe LEADER, dar acolo venim in competitie cu comunele si pe bani putini. Solicitam
sa ne regasim pe Axa 9.

D-l Chelcea Vintilă, Primar Oraş Berbeşti –Am deschis un campus scolar si
am corectii financiare pana la 70%, am distrus tot bugetul local. Daca nu platesc acum
o transa, imi ia si din urma.
Faceti o lege a primarilor. Noi suntem cei mai batjocoriti, avem salariul cel mai
mic din localitate. Sa se completeze Legea 393/2004 privind Statutul alesilor locali.
D-l Nicolae Matei – Preşedinte AOR, Primar Oraş Năvodari – Asteptam
propuneri de lege. Fiecare sa vina cu propuneri.
D-l Ponoran Silviu, Primar Oraş Zlatna –Sa incercam sa stopam jaful la
resursele minerale. Sa cerem modificarea legii privind resursele minerale si redeventa
privind resursele minerale. Este primul an in care noua ni s-a echilibrat bugetul.
Exista inspectori ai Curtii de Conturi care isi bat joc de anumiti oameni. Intr-o
lume normala exista prezumtia de nevinovatie. Fiecare avem o raspundere in fata unui
organism. Si ei trebuie sa raspunda in fata cuiva. Legea 94/1992 sa se modifice ca
acesti controlori sa aiba o responsabilitate. Nu ne lasati in bataia de joc a tuturor
institutiilor din tara asta.
D-l Moraru Victor, Primar Oraş Amara – Anul acesta avem mai multe acte
normative care influenteaza bugetul local: salariul minim, norma de hrana a
politistilor, s.a Ma intreb ce ar trebui sa facem pentru a intelege ca nu avem acesti
bani. Este neprofesional sa se trimita in teritoriu asa ceva. Aceste greseli cred ca sunt
facute cu intentie. Nu cred ca este un coleg primar multumit de ceea ce se intampla.
Suntem marginalizati. Vrem sa fim respectati.
D-l Chelcea Vintilă, Primar Oraş Berbeşti – Sa se dea spor de 50%
membrilor din comisia de constituire a fondului funciar.
D-l Buhăescu Dănuţ, Primar Oraş Uricani – La Statutul primarului sa fie
grupa de munca speciala pe perioada mandatului. Sa se faca o rezolutie prin care sa
cerem ca pe perioada mandatului primarul sa beneficieze de o grupa speciala de
munca, echivalenta cu cea a comandantului de politie.
D-na Sirma Caraman, Secretar de Stat, MDRAP – Cereti un statut special,
cu salarizare speciala. Nu cereti sa fiti salarizati ca altii.
D-l Feieş Gheorghe Petru, Primar Oraş Sebiş – Orasul meu este centru zonal,
sustin cheltuielile pentru localitatile din intreaga zona. Comunele din zona au bani si
nu stiu ce sa faca cu ei.
Am o rugaminte ca din delegatia la Curtea de Conturi sa fac si eu parte.
D-l Nicolae Matei – Preşedinte AOR, Primar Oraş Năvodari – Cei care vor
sa mearga la Curtea de Conturi sa ne inaintati o lista cu problemele pe care le aveti,
pentru a le centraliza.

D-na Sirma Caraman, Secretar de Stat, MDRAP – Eu vin cu placere sa ma
intalnesc cu dvs. pentru ca va cunosc problemele. Eu ma cert cu toata lumea pentru ca
cunosc problemele administratiei locale. Ceea ce s-a intamplat cu echilibrarea stim
foarte bine. S-a constatat ca nu a fost facuta bine. Este foarte greu de lucrat, multi nu
inteleg echilibrarea. Echilibrarea s-a facut doar cu plafon, fara a se tine seama de
criterii. Nu este corect sa ma opresc la suma aceea fara sa tinem cont de marimea uaturilor, de serviciile publice locale si de alte criterii.
Nu se pune problema sa le luam banii celor care au primit sume de echilibrare la
inceputul anului. Incercam sa explicam cu cifre ca administratia locala are buget mic,
au salarii mici. Incercam, discutam sa se faca si sa se aplice aceasta lege a salarizarii.
Daca bugetul nu suporta sa asigure cresterea, vom da 50% acum si 50% de la 1
ianuarie 2016.
Se pune problema daca poate sa fie unitati administrativ-teritoriale daca nu pot
sa-si plateasca cheltuielile. Am studiat foarte mult administratia publica locala, am
facut simulari, exista discrepante foarte mari intre uat-uri.
Eu astept de la structurile asociative sa vina cu propuneri pentru echilibrare.
Cum sa facem echilibrarea? Pe formula sau pe plafoane?
Atentie, deoarece nu va inregistrati arieratele. Nu sunt raportate, atentionati
contabilii dvs. ca este caz penal, daca nu le inregistreaza.
Din toate discutiile cu FMI trebuie sa ne incadram cu cheltuielile de salarizare
pentru bugetari la maxim 7,1% din PIB.
Nu avem o evidenta a cheltuielilor.
Nu se cunoaste nimic din administratia locala. Trebuie sa fim mai uniti, sa iesim
in presa. As fi fericita sa se aprobe aceasta salarizare a administratiei locale, chiar daca
se va aplica in 2 transe, vor creste salariile.
O sa mai fie o rectificare in octombrie.
Vrem sa scoatem sentintele judecatoresti separat. Vreau ca structurile asociative
sa fie mai vocale pe plafonul de cheltuiala.
A doua problema, potrivit noului Codul fiscal, de la 1 ianuarie intra la bugetele
locale si impozitul pe pensii si impozitul pe venitul agricol.
Calculati plafonul cum trebuie, nu cereti in plus ca nu sunt bani. E foarte greu sa
gasesti o formula magica care sa echilibreze toate bugetele locale. Cine imi da un
standard de functionare ? Eu il astept, daca il faceti.
La spitale sunt de acord cu dvs. ca formula este foarte proasta.
Este o Hotarare de Guvern cu naveta cadrelor didactice si facem presiuni la
Ministerul Educatiei pentru acceptarea navetei standard, dar este foarte greu.
Pe fondurile de mediu, ati primit toti o adresa la primarii, prin Prefecturi, ca
pentru cei care au facut alimentare cu apa, Comisia de Mediu pe POSDRU
ramburseaza banii. Cei ce ati avut pe PNDL, pe Ordonanta 7, merita sa faceti un dosar
sa fiti evaluati. Veti primi banii inapoi.
Comisia europeana a acceptat ca prin PNDR sa fie finantate proiectele incepute
din orice sursa. Avem scris de la Curtea de Conturi sa nu mai incepem niciun obiectiv.
Se analizeaza tot ce va fi eligibil pe PNDR.
Facturile emise pe 2015 se deconteaza. In lege spune ca noi suntem surse
complementare, veniti si dvs. cu bani si va dam si noi.

Terminati ce aveti inceput. Nu mai deschideti santiere noi, FMI este foarte ferm
in sensul acesta.
Acum lucram la un inventar. O sa primiti o anexa sa o completati cine a preluat
investitiile. O alta problema o reprezinta drumurile la care s-au facut studii de
fezabilitate de orase, cu banii lor, si au mai primit si bani pentru acest lucru – este
dubla finantare.
D-l Feieş Gheorghe Petru, Primar Oraş Sebiş – Se va mai face o rectificare la
arierate?
D-na Sirma Caraman, Secretar de Stat, MDRAP – nu cred, inregistrati-le.
D-l Ceparu, avocat – Vreau sa va ridic o problema. Avem proiect de lege pe
Directiva 34 privind achizitiile. Avem dezechilibre in dezavantajul dvs. si avantajul
agentului economic.
Este nepermis sa ai 25% corectie financiara fara fundamentare, doar pe un
capriciu. Avem nevoie de puncte de vedere ale AOR, alaturi de celelalte structuri
asociative, in special un punct de vedere in care zona de preventie sa fie accentuata.
Am identificat 30 de ordonante din 1996 pana in prezent, si organisme de control care
se suprapun si va controleaza.Trebuie sa fiti o forta pentru a fi pertinenti. O sa primiti
pe e-mail observatiile pe care noi asociatia de experti le-am facut si vrem sa aveti
puncte de vedere pe achizitii, lege care va bulverseaza.
Pentru a evita corectiile financiare sa fie verificati de ANRMAP. Cred ca AOR
ar trebui sa aiba o voce puternica la Bruxelles, sa solicitati sa fie traducatori de limba
romana, prin care sa sustineti aceste puncte de vedere. Nu aud vocea Romaniei acolo.
Chirita Ionel, preşedinte executiv AOR – In urma unei intamplari, la ultima
intalnire pe Codul Administrativ, in numele primarilor, va solicit D-na Ministru, ca
aceste dezbateri legislative sa le gestionati dvs. Ni s-a spus ca daca va trece in lege ca
si functionarii din primarii sa raspunda, atunci si cei din minister vor raspunde.
Suntem blocati de niste functionari care nu au interesul sa treaca in proiectul privind
modificarea legilor administratiei propunerile facute de structurile asociative.
D-l Nicolae Matei – Preşedinte AOR, Primar Oraş Năvodari – Trebuie sa
supunem votului dvs. materialele pe care le aveti in mapa.
Se supune votului aprobarea Raportului de activitate pe trim. al II –lea 2015.
Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Din evidenţa contabilă a A.O.R. se constată următoarele:
1. TOTAL VENITURI: 897.768.70 lei
2. TOTAL CHELTUIELI : 375.168.28 lei
Rezultatul exerciţiului activităţii fără scop patrimonial la 30.06.2015:
- EXCEDENT : 522.600.42 lei
3. TOTAL DISPONIBIL IN CONTURI: 315.322.97 lei

Se supune votului aprobarea Raportului financiar-contabil privind execuţia
bugetului de venituri şi cheltuieli al AOR la 30.06.2015.
Se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l Nicolae Matei – Preşedinte AOR, Primar Oraş Năvodari – aveti in mape
si Raportul comisiei de cenzori la 30.06.2015.
Supun votului aprobarea Raportului comisiei de cenzori.
Se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l Nicolae Matei – Preşedinte AOR, Primar Oraş Năvodari – La
27.07.2015 au platit cotizatia 123 oraşe din 157 de oraşe membre în asociaţie. Supun
votului aprobarea Situatiei incasarii cotizatiei la data de 27.07.2015.
Se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-na Carmen Gheorghe – expert legislativ AOR - prezintă activitatea
legislativă pe trim. II- 2015.
Asociația Orașelor din România a continuat și în a doua jumătate a anului 2015
să răspundă solicitărilor instituțiilor administrației publice centrale, formulând puncte
de vedere asupra proiectelor de acte normative aflate în procedura legislativă.
Au fost emise puncte de vedere pentru 75 de proiecte legislative care au fost
primite.
Din teritoriu au fost comunicate în perioada iunie – iulie 2015 puncte de vedere
asupra proiectelor de acte normative, precum și alte consultări de la orasele: Seini,
Amara, Chitila, Bicaz, Mizil, Rovinari, Mioveni, Filiasi si Buhusi.
Se supune votului aprobarea Raportului activităţii privind punctele de
vedere ale asociaţiei faţă de propunerile legislative primite de AOR din trim. al II
– lea din 2015.
Se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l Vasile Sava, coordonator proiecte AOR – prezinta informarea privind
implementarea proiectului „Dezvoltarea capacităţii de planificare strategică la nivelul
autorităţilor administraţiei publice locale ale oraşelor din România”.
Incepand cu luna aprilie au fost demarate activitatile de scriere a strategiei
alaturi de consultantii selectati. Lunar a fost organizat un atelier regional la care au
participat angajatii din primarii care au fost pregatiti in domeniul planificarii strategice
iar incepand cu luna iulie s-a organizat cate un atelier regional pentru angajatii din
primarii care au fost pregatiti in domeniul managementului proiectelor.
Termenul de finalizare a celor 100 de strategii este 4 octombrie 2015 iar al
propunerilor de proiecte este 15 noiembrie a.c.
Asociatia Oraselor prin cei doi angajati Alexandru Petrovici si Vasile Sava s-a
implicat direct in monitorizarea implementarii proiectului prin participarea la
atelierele de lucru regionale.

In luna septembrie se vor derula si cele 3 vizite de studiu din proiect in Italia –
Pordenone, Spania – Toledo si Polonia – Debica. La fiecare actiune vor participa cate
30 de persoane cate una de la fiecare primarie implicata. Durata unei vizite de studiu
este de 5 zile si se doreste a fi demonstrarea unui exemplu de buna practica care sa
sprijine autoritatea locala in transpunerea strategiei de dezvoltare durabila.
Se supune votului Informarea privind implementarea proiectului cu
finanţare europeană AOR.
Se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l Vasile Sava, coordonator proiecte AOR - Prezinta informarea privind
stadiul desfășurării Cupei AOR la fotbal - ediția I, 2015.
Se supune votului Informarea privind stadiul desfășurării Cupei AOR la
fotbal - ediția I, 2015.
Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se împuternicește d-nul Matei Nicolae, președinte A.O.R., cu stabilirea
prin dispoziție, a locației desfășurării finalei Cupei A.O.R. la fotbal – ediția I,
2015.
Se supune votului desemnarea următorilor reprezentanți ai AOR, cu rol de
observatori în cadrul CMPOR:
- Dl. Matei Nicolae, președinte AOR, primar al orașului Năvodari –
titular;
- Dl. Moraru Victor, vicepreședinte Regiunea 3, primar al orașului
Amara – supleant;
Se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l Nicolae Matei – Preşedinte AOR, Primar Oraş Năvodari – Problema cu
care ne confruntam cu Curtea de Conturi. Am facut o adresa si i-am invitat la CD
AOR, dar nu au venit.
D-na Carmen Gheorghe – consilier juridic AOR – citeste raspunsul Curtii de
Conturi privind refuzul participarii la lucrarile CD AOR si in care accepta o intalnire
la sediul institutiei lor.
Se citeste si adresa AOR catre Curtea de Conturi.
D-l Nicolae Matei – Preşedinte AOR, Primar Oraş Năvodari – Ei au luat in
serios adresa noastra si ne-au solicitat sa venim cu o delegatie de 5-6 primari pentru a
discuta problemele cu care ne confruntam. Avem rugamintea ca toti primarii care vor,
sa inainteze adrese cu probleme. Cei care aveti hotarari judecatoresti castigate, sa ni le
transmiteti sa le centralizam, sa ajutam si pe alti colegi. Avem sectiune de
jurisprudenta pe site-ul AOR. Ajutati-ne cu problemele cu care va confruntati. In jurul
zilei de 15 august asteapta lista cu ce primari venim. Pe lista vom trece prioritar pe cei
care au inaintat o lista de probleme.

Dl. Ionel Chiriţă, preşedinte executiv AOR – Eu am o rugaminte. Noi avem o
resursa enorma, pentru ca fiecare dintre dvs. aveti in spate un aparat administrativ. Noi
am fi mult mai puternici daca ne-ati raspunde la adresele de consultare. Sigur ca vrem
si noi sa ne intarim cu experti. Nu o putem face cu o cotizatie de 1.000 euro/localitate.
Cineva a propus sa fie dublata, dar nu poate fi facuta decat la Adunarea Generala
AOR.
D-l Nicolae Matei – Preşedinte AOR, Primar Oraş Năvodari – Am si eu o
propunere. M-am intalnit la Iasi cu copii care au venit din Republica Moldova pe jos
si apoi au plecat tot pe jos la Bucuresti si pe care nu i-a primit nimeni. Propunerea mea
este sa obtin aprobarea pentru ajutorarea acestora cu niste material de propaganda
unionista.
Se supune votului aprobarea acordarii sumei de 50.000 lei din fondurile
Asociației Orașelor din România, pentru achiziționarea de materiale de
propagandă unionistă (steaguri și tricouri), ce se vor acorda grupurilor de tineri
care mărșăluiesc pașnic, fără tulburarea ordinii publice, fără săvârșirea
vreuneia dintre faptele prevăzute de Codul Penal sau alte acte normative ca
infracțiuni ori contravenții.
Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Nemaifiind alte probleme D-l Nicolae Matei – Preşedinte AOR, Primar Oraş
Năvodari, mulţumeste tuturor pentru participare, in special D-nei Sirma Caraman,
Secretar de Stat MDRAP si d-lui Attila Gyorgy, Secretar de Stat Ministerul
Finanţelor, care ne-au onorat cu prezenta, şi declara închise lucrările Consiliului
Director al AOR.

Întocmit,
Chivu Anica

