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ASOCIAȚIA ORAȘELOR DIN ROMÂNIA
Având în vedere că:
a) realizarea procesului de reformă a sistemului administraţiei publice reprezintă o prioritate a
politicii generale a statului român;
b) se impune găsirea unor soluţii viabile care să permită o dezvoltare echilibrată şi armonioasă
a tuturor colectivităţilor locale;
c) descentralizarea în România s-a derulat fără respectarea regulilor general-valabile care
guvernează acest proces, iar transferul responsabilităţilor administrative nu a fost corelat cu
cel al resurselor financiare, iniţiativele ministerelor de resort nu au fost coordonate sau au
fost incomplete, transparenţa şi predictibilitatea sistemului de finanţare a bugetelor locale au
lipsit;
d) localitățile mic-urbane de până la 50.000 locuitori nu beneficiază nici până în ziua de azi de
linie de finanțare dedicată dezvoltării acestora, deși asigură servicii pentru mai bine de 10
milioane de cetățeni;
e) în îndeplinirea angajamentelor asumate de ţara noastră, o administraţie publică puternică,
democratică, modernă şi în slujba cetăţeanului este de strictă necesitate;
f) principalele acte normative care stau la baza organizării şi funcţionării administraţiei publice
locale (Legea cadru a descentralizării nr.195/2006, Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, Legea nr. 393/2004 – Statutul aleşilor locali, Legea Nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale şi Carta Europeană a autonomiei locale) definesc clar rolul
autorităţilor administraţiei publice locale şi al structurilor asociative ale acestora,
ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI ORAȘELOR, REUNITĂ STATUTAR LA BUCUREȘTI ÎN
PERIOADA 02-04 APRILIE 2017 ADOPTĂ PREZENTA REZOLUȚIE
-

Asociația Orașelor din România solicită instituirea de urgență a Programului
Național pentru realizarea unor Centre de Dezvoltare Zonală, care să asigure resurse
suficiente (financiare, materiale, umane, legislative şi instituţionale) pentru exercitarea
atributiilor autoritatilor administraţiei publice locale în corespondenţă cu competenţele
prevăzute de Constituţie şi de celelalte legi în vigoare, precum și sprijinirea bugetelor de
dezvoltare prin promovarea unui Program Naţional de Infrastructură Locală pentru
Oraşe, cu sume aprobate prin legea anuală de aprobare a bugetului de stat, care să
asigure alocarea fondurilor pentru realizarea unor obiective de infrastructură locală
(inclusiv variante ocolitoare pentru oraşe), prin susţinerea conceptului de dezvoltare
policentrică.

-

Asociaţia Oraşelor din România susţine procesul de reformă în administraţia publică şi
întărirea autonomiei locale prin descentralizare şi deconcentrare a serviciilor
publice, bazate pe subsidiaritate şi pe corectarea, completarea şi aplicarea fermă a
legilor pentru asigurarea transparenţei şi eficientizării activităţilor din administraţia
publică locală şi solicită tuturor instituţiilor implicate în procesul de descentralizare a
administraţiei publice să susţină conceptul de dezvoltare policentrică: Oraşul Centru de
Dezvoltare Zonală, care poate ajuta cetăţenii din oraşele Romăniei, dar şi populația
comunelor din zona arondată acestora, să aibă asigurate servicii publice complete,
diverse, de calitate şi accesibile tuturor.

-

Programul Naţional pentru realizarea unor Centre de Dezvoltare Zonală trebuie să
contribuie la dezvoltarea unei infrastructuri instituționale locale puternice
(Trezorerie, Oficiu prefectural, reprezentanțe ale instituțiilor județene deconcentrate,
unități liceale și postliceale), la întărirea intercomunalității prin investiții efectuate în
drumuri de legătură între localități, transport zonal civilizat, formațiune permanentă de
pompieri, stații de depozitare și prelucrarea a deșeurilor), precum și la dezvoltarea și
atragerea de investiții în întreaga zonă deservită de oraș.

-

Asociatia Oraselor din Romania îşi asumă rolul activ de partener de dialog veritabil
cu autorităţile administraţiei publice centrale în procesul de planificare şi luare a deciziilor
pentru punerea în practică a Programului Național pentru realizarea unor Centre de
Dezvoltare Zonală, punând la dispoziția autorităților centrale întreaga sa experiență în
dezvoltare locală și finanțare a localităților mic-urbane.

-

Asociaţia Oraşelor din România salută şi susţine toate iniţiativele, demersurile
menite să contribuie la dezvoltarea capacităţii administrative a administraţiei publice
locale, inclusiv cele legate de asigurarea veniturilor necesare acoperirii cheltuielilor
curente pentru realizarea atribuţiilor şi competenţelor stabilite prin lege, specifice fiecărei
unităti administrativ-teritoriale/subdiviziuni administrativ-teritoriale, precum şi a
cheltuielilor curente respective, fiind consecventă principiului asigurării bugetului
minim de funcţionare şi a bugetului minim de dezvoltare, pentru care AOR pledează
de mai bine de 15 ani.
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