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Asociaţia Oraşelor 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) valorile care stau la baza dezvoltării unei administrații publice eficiente și
receptive sunt transparența, profesionalismul, adecvarea la nevoi, toate
subsumate interesului public general;
c) administrația publică locală va câștiga încrederea cetățenilor doar oferind
servicii de calitate și într-o manieră promptă;
d) un deziderat major exprimat ca atare prin Strategia Administrației Publice
este existența unei resurse umane motivate, formate și profesionalizate în
mod constant în funcție de nevoile și tendințele societății;
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
1. Asociaţia Oraşelor din România îşi asumă rolul activ de partener de dialog
veritabil cu autorităţile administraţiei publice centrale, în procesul de
planificare şi luare a deciziilor pentru toate problemele care le privesc în
mod direct, precum şi pentru problemele majore ale organizării şi dezvoltării
societăţii româneşti (ex. educaţie, servicii sociale, sănătate, cultură, tineret şi
sport, ordine publică şi situaţii de urgenţă, protecţia şi refacerea mediului,
dezvoltare urbană, servicii comunitare de utilitate publică şi alte servicii
publice stabilite prin lege).
2. Asociaţia Oraşelor din România susţine procesul de reformă în administraţia
publică şi în special a funcției publice care să asigure: motivarea, răspunderea,

stabilitatea în funcţie, modificarea raportului de serviciu şi profesionalizarea
(obligativitatea asigurării formării şi perfecţionarii profesionale), precum și
corelarea grilelor privind salarizarea unitară a personalului din primării, consilii
județene, direcţii deconcentrate si alte instituţii.

3. Asociația Orașelor militează pentru recunoşterea poziţiei de prim rang a primarului, pe

măsura demnităţii pe care o reprezintă această funcţie publică aleasă, ca urmare a
unei opţiuni majoritare a cetăţenilor dintr-o colectivitate și considerăm că salarizarea
primarului şi viceprimarului de comună, oraş sau municipiu trebuie să se facă ţinând
cont de dimensiunea unităţii administrativ-teritoriale ca număr de locuitori şi suprafaţă,
dar, în acelaşi timp, având în vedere responsabilităţile rezultate din complexitatea
actului administrativ rezultat prin gestionarea serviciilor publice, diferite ca diversitate,
mărime şi complexitate.

4. Primarul trebuie să aibă cel mai înalt nivel al veniturilor salariale în raport cu toţi

angajaţii din aparatul propriu şi al managerilor/directorilor de regii publice sau societăţi
comerciale din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, precum și în raport
cu toţi cei salarizaţi din fonduri publice din unitatea administrativ-teritorială respectivă
(directorii unităţilor şcolare/directorul spitalului/comandantul poliţiei/ alte instituţii
locale).

5. În îndeplinirea atribuţiilor cu care a fost investită, Asociaţia Oraşelor din
România, prin specialiştii şi expertiza de care dispune, va propune
Guvernului şi celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale iniţiative
concrete de modificare, completare, anulare sau adoptare de noi acte
normative care să conducă la întărirea funcției publice.

6. 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.
7. Pentru întărirea capacităţii instituţionale a structurilor din administraţia
publică centrală şi locală, Asociaţia Oraşelor din România doreşte să îşi
asume, alături de structurile administraţiei centrale, şi rolul de monitorizare
şi evaluare a eficienţei măsurilor de reformă aplicate, susţinând ca prioritare
perfecţionarea funcţionarilor publici şi creşterea drepturilor salariale ale
acestora şi ale aleşilor locali cu funcţii executive şi solicitând depolitizarea
administraţiei, creşterea autonomiei locale, a capacităţii administrative, a
profesionalismului şi eficienţei administraţiei publice locale.

Adoptată de Adunarea Generală AOR la data de 04 aprilie 2017

