Asociaţia Oraşelor din România
Preşedinte AOR Mădălin-Ady Teodosescu, Primarul Oraşului Balş
Mobil: 0746.99.55.55, E-mail: biroubalsaor@gmail.com,
Preşedinte Executiv Ionel Chiriţă, Tel: 0744.385.323, E-mail: ionel_chirita_apl@yahoo.com

Nr. 724 / 08.12.2017
CĂTRE:
Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital din Senat
Domnului Senator Eugen-Orlando Teodorovici, preşedinte comisie
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor
Domnului Deputat Viorel Ştefan, preşedinte comisie
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului din Senat
Domnului Senator Florin Cârciumaru, preşedinte comisie
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului din Camera Deputaţilor
Domnului Deputat Florin-Claudiu Roman, preşedinte comisie
Comisia economică, industrii şi servicii din Senat
Domnului Senator Daniel-Cătălin Zamfir, preşedinte comisie

REFERITOR LA:
Solicitările AOR privind corectarea Poiectului ”Legii bugetului de stat pe anul 2018”
Având la bază considerentele şi argumentele expuse în documentele cu nr. 706/24.10.2017, 717/20.11.2017 şi 721/06.12.2017 transmise
Domnului Mihai Tudose Prim-Ministrul României, Viceprim-ministrului Paul Stănescu, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice
şi Fondurilor Europene şi Domnului Ionuţ Mişa, Ministrul Finanţelor Publice, referitoare la necesitatea corelării asigurării finanţării cu
responsabilităţile pe care autorităţile administraţiei publice locale le au stabilite prin lege, Asociaţia Oraşelor din România (AOR) reprezentantă
legitimă a celor 217 unităţi administrativ-teritoriale cu statut de oraş, menţionată de legislaţia în vigoare ca parte în procesul de consultare
preliminară interinstituţională, solicită iniţiatorului acestui proiect de lege următoarele modificări:
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Se propune următoarele modificări în cadrul Art. 6 şi recalcularea anexele nr. 7 şi 8 la prezenta lege, corespunzător modificărilor propuse.
NR.
CRT.
1.

PROPUNEREA INIŢIATORULUI

PROPUNEREA AOR

MOTIVAŢIE

Art.6. - (1) În anul 2018, prin derogare de la
prevederile art.32 şi art.33 din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare,
din impozitul pe venit estimat a fi încasat la
bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi
administrativ-teritoriale se repartizează o
cotă de:
a) 11,25% la bugetul local al
judeţului;
b) 43% la bugetele locale ale
comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al
căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea
plătitorii de impozit pe venit;
c) 17,25% într-un cont distinct,
deschis pe seama direcţiei generale
regionale a finanţelor publice/administraţiei
judeţene a finanţelor publice, la trezoreria
municipiului reşedinţă de judeţ.

Art.6. - (1) În anul 2018, prin derogare de
la prevederile art.32 şi art.33 din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările
ulterioare, din impozitul pe venit estimat a
fi încasat la bugetul de stat la nivelul
fiecărei unităţi administrativ-teritoriale şi
din impozitul din pensii se repartizează o
cotă de:
a) 20,00% la bugetul local al
judeţului;
b) 58% la bugetele locale ale
comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al
căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea
plătitorii de impozit pe venit;
c) 22,00% într-un cont distinct,
deschis pe seama direcţiei generale
regionale
a
finanţelor
publice/administraţiei
judeţene
a
finanţelor publice,
la trezoreria
municipiului reşedinţă de judeţ.

În Programul de guvernare al Guvernului României ete
prevăzut:
“Pentru a încuraja dezvoltarea localităților, impozitul
pe venit va fi vărsat integral în bugetele
administrațiilor publice locale începând cu 1 ianuarie
2018.” şi “Creșterea cotelor defalcate din impozitul pe
venit către autoritățile locale, de la 71,5% la 100% și a
masei impozabile prin includerea impozitului din
pensii”.
Asociaţia Oraşelor din România (AOR) propune
ca repartizarea către unităţile administrativ-teritoriale
să se facă în următoarele cote:
a. 58% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi
municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfăşoară
activitatea plătitorii de impozit pe venit sau în
care au domiciliul beneficiarii de pensii;
b. 20% la bugetul local al judeţului;
c. 22% într-un cont distinct, deschis pe seama
direcţiei generale regionale a finanţelor
publice/administraţiile judeţene ale finanţelor
publice la trezoreria municipiului reşedinţă de
judeţ, pentru echilibrarea bugetelor comunelor,
oraşelor şi municipiilor.
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2.
Art.6. - (3) Din cota de 17,25% prevăzută
la alin.(1) lit.c):
a) se repartizează bugetului local al
județului o cotă de 27%, în completarea
veniturilor proprii, în vederea asigurării
unui buget minim de funcționare calculat
prin înmulțirea numărului de locuitori ai
județului cu suma de 250 lei;
.............................................................
c) diferenţa rămasă se utilizează pentru
echilibrarea bugetelor locale ale comunelor,
oraşelor şi municipiilor, în completarea
veniturilor proprii, în vederea asigurării
unui buget minim de funcţionare la nivelul
sumei de 750 lei/locuitor, dar nu mai puţin
de 1.000.000 lei pentru comune, 3.000.000
lei pentru oraşe şi 5.000.000 lei pentru
municipii.

Art.6. - (3) Din cota de 22,00% prevăzută
la alin.(1) lit.c):
a) se repartizează bugetului local al
județului o cotă de 27%, în completarea
veniturilor proprii, în vederea asigurării
unui buget minim de funcționare calculat
prin înmulțirea numărului de locuitori ai
județului cu suma de 300 lei;
.............................................................
c) diferenţa rămasă se utilizează pentru
echilibrarea
bugetelor
locale
ale
comunelor, oraşelor şi municipiilor, în
completarea veniturilor proprii, în vederea
asigurării unui buget minim de
funcţionare la nivelul sumei de:
i. 750 lei/locuitor pentru unităţi
administrativ-teritoriale care au
statut de comună;
ii. 850 lei/locuitor pentru unităţi
administrativ-teritoriale care au
statut de oraş sau municipiu, altele
decât cele reşedinţă de judeţ;
iii. 950 lei/locuitor pentru unităţi
administrativ-teritoriale care au
statut de municipiu reşedinţă de
judeţ.

În cadrul mecanismului folosit pentru stabilirea sumelor
care revin bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi
municipiilor, Asociaţia Oraşelor din România (AOR)
solicită ca pentru asigurarea unui buget minim de
funcţionare, ţinându-se cont atât de numărul de locuitori
ai unităţilor administrativ-teritoriale cât de faptul că
unele unităţi administrativ-teritoriale (în mare parte
oraşe şi municipii) deservesc pe lângă locuitorii proprii
şi locuitorii din zona geografică corespunzătoare altor
unităţi administrativ-teritoriale situate împrejur.
Prin urmare, Asociaţia Oraşelor din România (AOR)
propune ca stabilirea sumelor alocate din impozitul pe
venit si din sume defalcate din taxa pe valoarea
adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale în anul
2018 să se facă ţinând cont de statutul unităţii
administrativ-teritoriale (comună, oraş sau municipiu),
iar începând cu anul 2019 stabilirea sumelor alocate din
impozitul pe venit si din sume defalcate din taxa pe
valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale
să se facă ţinând cont de serviciile publice cu
adresabilitate doar pentru locuitorii proprii şi de cele cu
adresabilitate atât pentru locuitorii proprii, cât şi ai unor
unităţi administrativ-teritoriale învecinate.
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3.

Se introduce o literă nouă c1) cu următorul
conţinut:
Comunele, oraşele, municipiile şi judeţele Plafoanele propuse de Asociaţia Oraşelor din România
nu vor avea mai puţin de:
(AOR) sunt mult mai realiste si sunt în spiritul unor
i. 1.500.000 lei pentru comune;
plafoane care s-au folosit cu rezultate bune în unul din
ii. 6.000.000 lei pentru oraşe;
anii anteriori.
iii. 10.000.000 lei pentru alte municipii
decât reşedinţe de judeţ;
iv. 50.000.000 lei pentru
reşedinţe de judeţ;

municipii

v. 80.000.000 lei pentru judeţe.
4.
În cea mai mare parte a sumelor denumite în proiectul

(7) Sumele rezultate în urma aplicării
prevederilor alin.(5)-(6) se diminuează cu
jumătate

din

unităţilor/subdiviziunilor

Se abrogă.

excedentul
administrativ-

teritoriale, înregistrat la data de 31.12.2016.

legea bugetului de stat pe 2018 sunt sume
corespunzătoare obligaţiilor unităţilor administrativteritoriale pentru cofinanţarea proiectelor finanţate din
fondurile europene sau credite bugetare neutilizate din

motive obiective şi nicidecum excedent bugetar.

5.
(8) Cu sumele rămase nerepartizate din (8) Cu sumele rămase nerepartizate din

Această modificare rezultă din modificările
cotele de 17,25%, respectiv 7%, prevăzute cotele de 22,00%, respectiv 7%, prevăzute anterioare.
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la alin.(1) lit.c) şi alin.(2) lit.c) se majorează la alin.(1) lit.c) şi alin.(2) lit.c) se
fondul la dispoziţia consiliului judeţean, majorează fondul la dispoziţia consiliului
respectiv la dispoziţia Consiliului General al judeţean,

respectiv

Municipiului Bucureşti, prevăzute la alin.(3) Consiliului

General

lit.b), respectiv la alin.(4) lit.b).

la
al

dispoziţia
Municipiului

Bucureşti, prevăzute la alin.(3) lit.b),
respectiv la alin.(4) lit.b).
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